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MEGHiV6

Mencshely Kdzs6g Onkorm6 nyzatq K6pvisel6-testr lete 2018. november
28-6n
(szerd6n) 17200 6tar kezdettel nyifv6nos testtileti iil6st tatt, melyre ezuton

meghivom.

Helye: Mencshely, Polgfumesteri tlivatal
1,. T6j6koztat6

a teleptil6s eg6szs6giigyi heIyzet6r6L (az an

2.

Int6zn6nyi 6s 6tkez6si t6dt6si dijakr<f,I sz6I6
feliilvizsgilata

3.

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzata k]6pvisel6

4.

Mencshely kozs6g Onkorminy zzta 2p19. 6vi
meghatarczilsa

77

-

Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Alaps4 olgittatilsi
6.s 6hez ho zzij6ni6sa

5.

k6s

6bb kertii kikiild6sre)

tnyzai rendelet

/2015.

.25.) onkorm

te

k2019.6vi munkatetve

I

tat6

Tdrsul6s

megs ziirrtet
6.

VKTT t6tsul6si megillapod6s m6doliti

7.

Dont6s feladatellit6,si szetz6d6,s meskot6s6r5l V
Onkorm6nyz atfival

8. Javaslat buszb6rlet t6rrogatasta
9. Egy6b iigyek
Zdrt iilds

-

Srycidlis kdrelnek elbinildsa

shoz hozzLl6

Megyei

J"gi.

Vfuos

Me

n

r h e! Ki rydg O n ko rru dn1 lata

MEN:l

8291 MencshelY, Fd aha 1 '

TI
A testtileti iil6s id6Pontj a:

201 8.

1

.,

.... .l

201 8

TV
r 28. 17:00 6ra nyilvdnos

iil6s
A testtileti [l6s helYszine

:

Jelen yprpak;'

Rauch Csaba, Polgrlrmester

Polgir Gyula Norbert'

a

Bereczkynd Lendvai Beatrix, k6

Iso Tiinde Karolin, k6Pvisel6

Lendvai J6zsef, k6Pvisel6
Szinesi Erna Eszter jegYzo

Meehiyott ve4dFeek:

O,A-J

Lakoss6g

rlszlrol:.

Kdzs6g Onkormdnyzata
8271 Mencshely,

F6 utca 21.

Gvzfir0Nrv
mely k6sziilt Mencshely I(ozs6g onkorm6rlyzata r{6pviser6
(szed6n) 77:00 6nko.r megtartott nyilv6nos testiileti iil6s6r5l.

Az iil6s

helyszine:

Jelen voltak:

tiilet6nek 2018. novembet 28-6n

Mencshely, polg6rmesteri Hivatal

Rauch Csaba, polg{rmester
Polg6t Gyula Norbqrt, alpolgfut
Is6 Tiinde Karolin, [6pvisel6
Bereczkyn6 Lendvafl Beatrix, k6pvis
Lendvai

J

6zsef , kdpyis elii

Szinesi Erna Eszt

et5 ieg5rzg

Meghivott vend6gek Balogh Ern6n6
Lakossig ftsz&61:0 f6

Rauch csaba polgirmester

fr

koszontottp

a

megjelenteket,

majd megdllapitotta a testrilet

hatarczatklpess6g6t, mivel a k6pvisel6-testrilgt 5 ug;lakozriLl 5 f6 jeien volt.
Polg6rmester

ur el6terjesztette a napirendet, majd javasolja

els6k6nt tfugyalnt, ellenv6lem6ny nem 6rkezett.
k6pvisel6

hilon

I.

-

a

gy M.

Egy6b rigyek napirendi pontot

I(ozs6g Onkorminyzatznak

testiilete a m6dositott napirendet 5 igen szavazatta\

zat 6s t^ttozkod6s n6lktil

szfimozott hatdrozat hozatala n6lkiil elfogadta"

Elfogadott napirend:

l.

Egy6b_iigyek

A Mencshelyi Ert6kt6r Bizotts6g elniik6nek

t6ia

b, Leiiltt kiilcs<iniikkel kapcsolatos f<ildhivatali

iigyek

a,

2.

Tii6koztat6 a telepiil6s eg6szs6giigyl helyze
kikiild6sre)

3. Int6zm6nyi 6s 6tkez6si

t6rit6si diiail<r6t sz6l6

(az arryag k6s6bb keriil

17 2015.

(IX.25.) dnkorm hnyzati

rendelet feliilvizs gdlata
4.

Mencshely kiizs6g Onkormdnyzata lk6pvisel6

-

nek 2019. 6vi munka-

terve
3.

Mencshely kdzs6g Onkotmdnyz ata 20!9. 6vi

i iitemterv6nek

meghatitozSsa

U.

6.

egit6 6s Gyetmeki6l6ti Alalpsz olgdlta
megsziintet6s6hez hozzfiiiltulhsa

7.
8.

VKTT tdrsuldsi megdllapod6s m6clos ithshoz
ul6s
Diint6s feladatellhthsi szetz6d6s nnegk6t6s6r6l Veszpt6m Megyei
Jogri V6ros
Onkormfnyzatfival

9.

Javaslat buszb6tlet tfimogatista

Cs aldds

Int6zm6nyfenntart6 T6rsul6s

Napirendt6tglzal6sa:

1. Egydb iigyek
a,

A Mencshelyi Ettdkttit Bizottstig elndk1neh.
EI6terjeszt6: Rauch Csaba polgdtmester

Rauch Csaba polgdrmester
Koszontotte Balogh Ern6n6t a Mencshelyi Ert6kt'6t: BizottsLg

maid felk6rte a besz6moI6

ismefiet6s6re.

Balogh Etn6n6 elndk
Szeretettel koszonti a jelenl6v6ket. Tavalyi 6vben javasolta, hogy 6jabb h6rom elemet
vegyenek be
a Megyei Brt6kt6rba, a

I{ossuth l<llit6t, a Zsld,enlieml6kmrivet 6s a mencshelyi csipk6t. Hosszas

int6zked6s sot6n sikeriilt el6mi, hogy mind

a

h6rom

alkalomb6l r6szt vettek Ny6r6don az iinneps6gen, ahol
elrroke eljott megn6.zrn a mrizeumot, a csipke miihelyt, elvitt6k a

neki a Zs1denyi eml6kmfvet is. Elmondta, hogy B0 6ves 6vfo

szeretn6kmegr.innepeki,ez6ttbiznakzzOnkotnlnyzatt6m

behelyezzlk az En6kt6rba,

ez

tik az okleveleket. Az Frtlktdr
uth kil6t6hoz 6s megmutatt6k

ijuk

lesz jov6re, m6lt6k6ppen

sban, illetve szeretn6k, ha az

Is6

rozsa lenne a mencshelyi vert csipke
szimb6lunr a, tly et szere

ette az akalomta k6sziteni.

I(6t6se, hogy az okleveleket tegy6k fel az onkorminyzat

ifua, vzlamtnt A Zs6.denyr

ernl6kmrive t a kozellov6ben

rijitsik fel.

Rauch Csaba polgdrmestet
Megkoszonte a rengeteg munkdt

6,s

azt, hogy ilyen :;okat tesz az

b, Leidrt ktilcsfintikkel kapcsolatos tdrl1si

tigyek

EI6te\eszt6: Rauch Csaba polg6rrnester
Rauch Csaba polg6rmestet

Hfuom k6telem 6rkezett be, mely szednt a kolcson ki
sztiks6ges az onkotmilnyzathatiltozata is. Az tgazolasok aki

kedilt, viszont a foldhivatalnll,
t6sekr6l be6tkeztek, javasolla az

el6terjesztl,s szerinti elfo gad6s6t.
Rauch Csaba polgirmester ur, mivel ehhez a napir:e'di ponthoz
el, polg6rmester

tir az

er6terj esztett h^tltozafr, jav asratot szavaz|

6s,

hozz6sz6l6s nem hangzon

felte{esztette.

Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti tagok sz6ma:5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma: 5 f6
Mencshely kozs6g onkorm6nyzatilnak k6pvisel6
szavzzattar, elfetszavazat 6s tatt6zkodis

-

testtilete

n6lkiil akdvetkezl hat6

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzat6nak

,,LENDVAT

kapcsolatosan 5 igen

a

rAnory JELZAL,OGJOG To

KERELEM" cimii. el6terjesztl.st

megt6rgyal

thozta:

-

testiilete

a

IRANTI
6s a kovetkez5

dcint6st hozta:

l./

Mencshely kozs6g Onkorm,inyzatanak

isel5-testiilete

felt6tleniil 6s visszavonhatatlanui h,ozz6i6ru| Len vat K|roly (8271
Mencshely,. Pet5fl

u 31., an: I(olomp6ryal6tra) sz6m alattt lakos

l<tzir6lzgos tulajdon6t k6pez6 me:ncshelyi 346.

terhel6 39012/2009.1999.04.08 s,zimu

htsz-i

ingatTant

be)egyzett

120.000.b ej

Ft

osszegfi lak6svi,s6il6si kcjlcson

egy z ett j elz 6Io91 o g to

:ir6.s

erejeig

6hez.

Felel6s: Rauch Csaba polgAimester
Szinesi Erna Eszter jegyz6

Hathrid6:

zzonnal

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzat6nak

testri-lete

,,POLGAR ZOLTAN JELZAJ,C)GJOG

fBnel.eVf"

cimfr, el6tedeszt6r;t

a

IRANTI
esa kove&ez6

dont6st hoztz:

1./

Mencshely kcizs6g Onkorr:ninyzatanak

felt6tleni.il 6s visszavonhatatlanul hozz6j6rri
Mencshely,. Pet5fi

r 32,

tulaj don6t k6p ez 6 6 s Polgir

Mencshely,. Pet6fi

an: Szab6 Ilona)
Zoltilnnii s ziiletett

a 32., an: Dc,rnbi

lol6n)

5-testii{ete

tu ZoItdn (8271

alati

Lakos

lz

ln6t Andtea (8271

im alati lakos 7z

tr:Iajdon6t k6pez6 mencshelyi 3,+8. hrsz-f ingatlant terhel6
46061 /

3

/ 2007 .08.29.. sz6mt, hatitr<>zattal be

osszegri lak6skoicson 6s j6ru16kai erej6ig bej

tt

700,000.- Ft

n

jelzilogog

torl6s6hez.

Felel6s: Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi Etna Es:zter jegyz6

Hathrid6:

azonnal

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzatinak

,,PESTI SANDOR JELZ/.J,C)CIJOG

fEneI.EVf"

cimfi el5tetjeszt6st

-

testr.ilete

a

IRANTI
6s a kovetkez5

dont6st hozta:

1./

Mencshely kozs6g Onkornr6nyzat6nak

6pvisel6-testiilete

felt6tleniil 6s visszavonhatatlanul hozzill6rul
Mencshely,

F6

u ll.,an: Stenl;er Etzs6bet)

ktzdtolagos tulajdon6t k6pez6 rnr:ncshelyi

terhel6 34225/3/2009.02.29 sz:6mi
1.000.000.-

Ft

sti S6ndot (8271
szasn alattt Takos

. hrcz-r3 rngatJant
z^tt^l bejegyzett
tt lelz|Iogog

ha

osszegri t6mogat:6s; ercj6rg

torl6s6hez.

Felel6s: Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi Erna E:;zter j egy z6

Hatdid6:

2.

azonnal

Tti/dkoztatd a telepiil1s eg1szs1giigyi he,Iyzet6r6l (az

kds 6b b

kettil kilnild6s re)

El6terjeszt6: Rauch Csaba polg6rmester

Rauch Csaba polg6rmester
Istnertette a napirendet, rnajd 6tadta a sz6tszinesi Erna Eszter
Szinesi Erna Esztet

iegyzl

El6zetesen kikiild6sre keriilt

h6zion osnak

a v 6d6n6nek,

6s sza

Il6t5,st

nyijto fogorvosnak

a 2078.

6vi besz6mol6ja a telepiil6s eg6szs6giigyi he\yzet6t6l.
Rauch csaba polg6rmester rir, mivel ehhez a napire'di ponthoz
el, p olgirmester rir az el6terjesztett

h^tiltozai javaslatot

!s, hozzisz6l6s nern

hangzor

felteriesztette.

Jelen l6v6 k6pvisel6-tesCrileti tagok sz6ma:5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma:5 f6
Mencshely kozs6g Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6

_ testiilete

szavazattal, elfenszlazat 6s tafi6zkod6s n6lkiil a k6vetkez6

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzatanak

,rBeszdmol6

hzt|

k6pi

a Kiizs6g eg6szs6giigyi

el5terjeszt6st megt6rgyalta

6.s

a

apirenddel kapcsolatosan 5 igen

ithozta:

-

teshilete

he

a kov,:tkez5 dont6s hozta:

a

clmu

1./

Mencshely I(ozs6g Onkorrnilnyzata

teleptil6s eg6szs6grigyi helyzet6t6|'u6sban
elte4 esz

e

testii"lete

a

5tt beszdmol6t az

tett tartalomrnal elfogadta.

Felel6s: Rauch Csaba polg6rmester

Hathtid1z

3.

azonnal

Int{zmdnyi 6s itkez1si t6tit6si diial<n5l s,z6l6 17,
rcn d e I e t fe I filuiz sgd Ia ta

(IX. 25. ) tinkorm d nyz a ti

El6tetjeszt6: Rauch Csaba polgdrmester

Rauch Csaba polg:irmester
Ismertette a napirendet majd iltadta a sz6t Szinesi. rkna Eszter
Szinesi Etna Esztet

Az

yz6nek.

iegyzl

6tkez6st dijak emel6s6t a

jov6 6vi b6remelked6rse.k illetve a m

rezsi kolts6gek emelked6se

indokolja, igy ." iltJagosan 8 Zo-os 6remelked6 st ttttl:almaz.
Rauch Csaba polgitmester rfu,

mivel

ehhez a napir:endi ponthoz

el, polg6rmestet ut az el5terjesztett rendeletrnirdosit6si t
szav azdsra

!rd6.s, hozz6sz6\6s nem hangzott

t

elfogad6sn javasolta 6,s

feltef esztette.

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma: 5 f6

Dont6shozatalban t6sztvev6k sz6ma: 5 f6
Mencshely I(ciz s 69 onkorm6n y zat6nak k6pvis el6

- tes hilete a

szavazattal, elfenszavazat n6lkiil 6s 0 tat6zkod6ssal az al6bbi

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzathnak

,,Intdzmdnyi 6s itkez6si t6rft6si diiakfiI sz6l6

dnkormdnyzati tendelet felii,luizsgtilaaira
el6tel

eszt6s

kapcsolatosan 5 igen

atothoztz:

5 - testrilete
'//2015.

(rx.25.)

iauaslaf'

t megtdrgy alta 6 s a kov etkez6 dont6s }:.ozta:

a

cirnfi,

Mencshely I(ozs6g

Onk<ntmilnyzata

k6pvisel5-tesnilete

Nagyv6zsony l(cizs6g 0nkorrn6n yzat6nak In

t6dt6si dijak m6dosit6sdt6l sz6l6 rendelet

m6nyi 6s 6tkez6si
et6t

el6tetjesztl.s szednt j 6v lthagyja.

^

mell6kelt

Felel6s: Rauch Csaba polg6rmesren

Hathid6: azonnal

4.

Mencshely kdzsdg Onkormtinyzata k6puisel6

-

2019. 6ui munkatetve

El6teleszt6: Rauch Csaba polg6rmester
Rauch Csaba polgdrmester
Ismertette a napirendet, majd elmondta, hogy a j6v6 6vitestrile

iil6sek terr&6lvan sz6, iavasolia

az elfogadisit.
Rauch csaba polgdrmester ir4 mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s,
hozz6.sz6l6s nem hangzott

et polg6rmester

ir

az er6terjesztetthatilrozatt lavaslatot szavaz6

felterj esztette.

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok szima:5 f6

Dont6shozatnfban t6.sztvev6k sz6ma: 5 f6
Mencshely kozs6g onkorm6nyzatilnak k6pvisel6 -- tesriilete
sz vaz^ttaT, ellettszavazat

74

6.s

a

apirenddel kapcsolatosan 5 igen

tatt6zkod6s n6lkiil arc.ovetkez6 hat6

t6thozta:

/2018. (XI.28.) K6pvise

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzatdnak k6p
,rMencshely kdzs6g Onkormdn yzr,ata k6

2019. 6vi munkaterve" cimii el6te{eszt6st

5 - testiilete a

-

testiilet6nek

ka

6.s a

kovetkez6 dont6st hozta:

1./ Mencshely l(ozs6gr

Onkorm6ny z^t Ka

hely I(ozs6g Onkorm6nyzatanak z 2019.6vi mu

l6klet szerinti tartalomm aI jov 6hag.yja.

Felel6s:

Rauch

C

saba polg6:rnrester

Szinesi Erna F;sztet'

j<:,gy

z5

ttilete Mencs-

t a mel-

Hathtidfll

5.

azonnal

Mencshely kdzsdg Onkormdnyzata 201:9,

iui

i

[itemtervinek megha-

tdtozdsa
El6terjeszt6: Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi Erna Esztet

iegyzl

A bels6 elTen6rzlsiprogram

a kor6bbi 6vekhez lLar;onl6an

Az elken6rz6.s t6rgya, m6dosul,
jelolt6k ki 6s fut6k el6 tervl;6nt. mert

milyen szempontok szerint kell

elj6rn a bels5 ellen6rnek.
szab6lyszer1s6g6t

a p6Iy6zatok

elsz6mol 6s6nzk

nt6s p6Iy6zatok val6suLnak meg

Mencshely Kozs6g telepiil6s6n.
Rauch csaba polgdrmester ur, mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s,
hozz6,sz6l6s nem hangzott
eI, polg6rmester

irr az el6terjesztetthatilrozan javaslatot szava

ra felteriesztette.

Jelen l6v5 k6pvisel6-testiileti tagok sz6rna:5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6rna: 5 f6
Mencshely I(oz s 69 O nkotmilnyzatilnak k6pviselti -- testiilete
szav

^zatt^I,

elfenszav azat 6,s tatt6zko d6s n6lkiil az al6bbrhat6

Mencshely kozs6g Onkorm6nyzatLnak
,,Mencshely kiizs6g Onkormin yz^t^

2019. 6vi munkaterve" cim6 eliitetjeszt6st

napirenddel kapcsolatosan 5 igen

tothozta:

5 - testtilete a
16

-

testiilet6nek

egt6rgyaltz 6.s

a

kove&ez6 dont6st hozta:

1./ Mencshely I(ozs6gi Onkorm6nl/zat K6
hely I(ozs6g Onkorm6nyz^t6n^k a 2019 6vr

az eI6ter1eszt6s mell6klet szerinti tart.alommal j

Felel6s:

Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi Etna Esztet: jegyz6

Hattuidfl:

azonnal

Lilete Mencs-

ellen6rz6,si terv6t
1^.

Csalddsegitd 6s Gyermek/ilfiti Alapszotrgflha uisi
I;
sz linte

Tdtsultis meg-

tf s 6hez hozzifdtulds a

El6terjeszt6: Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi Erna Esztet

A tfusult

iegyzl

6s int6zm6nyfenntart6 cinkorm6nyzzttok m6t

2018.12.31.

j6,

tapjival azzal, hogy a T6rsul6s rilrnyit6s6ban

ik a T6rsul6s

megsziin6s6t

kod6 Veszpt6mi Csal6dsegit6

6s

Gyermekj6l6ti Integ6l t rtt6,zm6ny r6nyitoi jogait 2019. janu6r 1. nap)6t61
Veszpr6m Megyei Jogu
V6tos Onkormilnyzata venn6 6t 6s gyakorcJnl, tov6
vgyalaezen hat6lJyal a volt
tagonkorm6nyzztok Veszpr6m Megyei
Jogri V6ros Onkormd y z^t6val feladatellilt6,si s zerz 5d6s t
kotn6nek.
Rauch Csaba polgirmester rfu mivel a napirendi ponttal kap

ban 6rdemi k6rd6s hozz6sz6L6s

nem volt, az elhangzott hatitozanjavaslatot szavazilsra felterie
Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma:5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szima: 5 f6
Mencshely kozs6g onkorm6nyzatilnak k6pvisel6

-

testtilete

a

szavzzatta\ 0 ellenszavazat 6s 0 tatt6zkodi,ssal az al6bbihat6

tothozta:

Mencshely I(ozs6g Onkotmilnyzata K6

Csal6dsegit6

6s

Int6zm6nyfenntat6

tiilete a "

Gyernrekj6l6ti

lgd'ltathsi

T6rsrul6s

hozzhifitalfisa" napttendi ponto

t

irenddel kapcsolatosan 5

ztintet6s6hez
6s a napirenddel

megt6rgyal

kapcsolatosan a kovetk ez6 hat6toz',atot hozta

1.

Mencsheiy Kozs6g Onkc,rm6nyz^t K6

Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Alap szolg6kat6si

l5-testiilete

a

I t6zm6nyfenntafi6

T6tsul6s 2018. december 31. naytj6val tort1n6 megsztintet6.s6hez

hozztjfuul. A k6pvisel6-tesriilet j6v6hagyla
mekj

6l6ti /Jap szolgilItatl,si Int6zm

6ny

g1t6 6s Gyer-

fenntatt6 6rsul6s megszrin-

tet6.s6r6l sz6l6 megilllapod6st a hatirozat

Iommal.

a

1

.

mell6

te szerinti tatta-

g.tt

2.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza

a

eft a rneg-

sziintet6sr5l sz6lo megillapod 6s al6it6s6ra.

3.

A k6pvisel6-testiilet felk6ri
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BESZÁMOLÓ A FOGÁSZATI
ELLÁTÁSRÓL
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A területi fogászati ellátással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást szeretném megosztani
Önökkel:
2003 augusztusa óta dolgozom a Nagyvázsony központú területi ellátással rendelkező
fogorvosi körzetben. Az ellátandó körzet: Nagyvázsony, Tótvázsony, Pula, Barnag, Mencshely,
Vöröstó, amely jelenleg kb. 3680 főt foglal magába.
A működtetés az Önökkel kötött feladatátvállalási szerződés szerint OEP finanszírozással
folyik. A nagyvázsonyi, Malomkő utca 5. szám alatti rendelő épületét a nagyvázsonyi
önkormányzat biztosítja. A rendelési idő heti 30 óra, mely a felnőtt ellátást és az
iskolafogászatot is magába foglalja.
A szabadságolás során a helyettesítést dr. Kurkó György, Monostorapáti fogszakorvosa végzi
saját rendelése idejében. A helyettesítés kölcsönös.
Az Uniós jogszabályoknak megfelelően előre egyeztetett időpont alapján dolgozunk.
Tapasztalataink alapján ezt a beteg már megszokták és örömmel fogadják, hogy nem kell
várakozniuk. A sürgősséggel jelentkező pácienseket természetesen azonnal ellátjuk, a
következő "ülés" viszont már egyeztetett időpontban történik.
Minden beavatkozást rögzítünk az OEP hivatalos fogászati szoftverén (TETFOG) is, s ennek
segítségével küldjük a havi jelentést az Egészségbiztosító Pénztár felé. Az autokláv
hatásvizsgálatát 6 havonta végezzük az ÁNTSZ-től kapott spórák segítségével. A műszereket
egyenként csomagolva sterilizáljuk, így a műszerek tovább megőrzik sterilitásukat. A veszélyes
hulladékot, melyet külön erre a célra rendszeresített hűtőben tárolunk, Varga József vállalkozó
szállítja el.
A folyamatos fogtechnikai háttér biztosított. A munkák Veszprémben készülnek, Strenner
Antal fogtechnikus mesternél, a Veszprémi Fogászati Kft.-ben.
A felnőtt lakosság fogászati állapotára utaló irányszámok jóval az átlagos értékek alatt
mutatnak. A legtöbb beteg akkor jön a rendelőbe, ha már nagy problémák és fájdalmak vannak.
Nagy szükség volna egy általános szemléletváltásra és évente szűrővizsgálaton való részvételre,
erre betegeinket bátorítjuk is.
Az iskolások szűrővizsgálatait igyekszünk évente kétszer elvégezni.
Sajnos sok tanulónak nagyon rossz a szájhigiéniája, és magas fogszuvasodási rátával
rendelkeznek, ezért szűrések alkalmával és a kezelések során az egészségnevelésre és a
prevencióra is nagy hangsúlyt fektetünk.
Továbbra is a fogmegtartó kezeléseket (tömés, gyökérkezelés) helyezzük előtérbe.
Tapasztalatával, türelmével és megértésével nagy segítségemre van új asszisztensnőm, Fodor
Zoltánné, aki a mindennapok során jelentkező nehézségek megoldásában nyújt segítséget.
Ez év nyarán lecseréltem a fogászat bútorzatát, hogy pacienseimet kellemesebb környezetben
fogadhassam.
A kezelőegység-ahogy azt már a tavalyi beszámolómban is jeleztem- kritikus állapotban van.
Azonnali cserére szorul! Bízom benne, hogy az önkormányzat által lassan egy éve benyújtott
pályázat megoldja ezt a problémát. Sikertelen pályázat esetén a körzet hat önkormányzatának
komolyan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, ha továbbra is működtetni kívánják a rendelőt.

A védőnővel közös váróhelyiség és mellékhelyiségek sajnos a nyolcvanas évek óta nem estek
át semminemű felújításon. Erről nem kívánok egyebet írni, kérem tegyenek az épületben egy
szemlét. Állapotuk kritikán aluli.
Köszönöm eddigi segítségüket és bízom a további sikeres együttműködésben.
Tisztelettel: Dr. Müller Gábor

Védőnői szöveges beszámoló
2018.
Nagyvázsony körzet

Pichner Dóra
védőnő

Nagyvázsony körzet védőnői feladatait 2017. szeptember 1-jétől látom el. A körzet,
helyettesítve van, a kolléganő második kislányát szülte előző év nyarán.
A szolgálat területén az előző évhez képest 3-mal több, 115 család van, amely védőnőileg
gondozásban van, emellett vannak még az iskolások.
Egészségügyi ellátás:
Az új szakmai protokoll szerint 2017. szeptember 1-jétől új szűrőprogramot végzünk, amelyben
a védőnők általi szűrővizsgálatot kiegészíti a szülői kérdőív. A szülői kérdőív kitöltésével a
szülői kompetencia érzés erősítése mellett a szülő tisztább, és pontosabb képet kap gyermeke
fejlődéséről. Ez a szűrés gyakoribb ellenőrzést, szűrővizsgálatokat és ésszerűbb nyomon
követést eredményez, ami véleményem szerint nagyon jó.
A védőnői munka során komplex egészségügyi ellátás történik, a kismama vagy anyuka és
gyermekei mellett, ha szükséges, akkor a közeli hozzátartozók, tágabb értelemben a család
ellátása is zajlik. Minél több ember ismeri fel azt, ami a munkánk lényege, hogy a megelőzés a
legfontosabb az életben. Ha tudunk tenni egy betegség vagy állapot kialakulása ellen, az nagyon
sokat segít az életünk minőségének javulása érdekében.
A tanácsadóban az elmúlt évekhez hasonlóan tavasszal négy alkalommal és most 2018 őszén is
3 alka babamasszázs tanfolyamot tart Kertész Eleonóra az eziránt érdeklődő anyukáknak.
„Nagyvázsony orvosi rendelőjének korszerűsítése” TOP-4.1.1- 16 kódszámú, „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra kérelem lett benyújtva, mely a jövőben fog
megvalósulni.
Települések:
1. Nagyvázsony
2. Mencshely
3. Pula
(2018. szeptember 30-ai állapot szerint:)

1. Nagyvázsony:


Várandósok száma: 7 fő, ebből külterületen élő :0 fő, előző évben ez 13 fő volt, de 2018.
májustól-2018. Szeptemberig 15 születés volt, így ez a szám kevesebb

Előző évhez képest idén 2018-ban nem volt otthonszülés.


Csecsemők (0-11 hó): 26 fő (2017: 20 fő)



Kisdedek (12-35 hó): 44 fő(2017: 34 fő)



Kisgyermekek (3-6 év): 36 fő (2017: 46 fő)

2. Mencshely:


Várandósok száma: 1 fő (2017: ugyanennyi)



Csecsemők (0-11 hó): 2 fő (2017: 0 fő)



Kisdedek (12-35 hó): 5 fő (2017: 7 fő)



Kisgyermekek (3-6 év): 7 fő (2017: 4 fő)

3. Pula


Várandósok száma: 1 fő (2017: ugyanennyi)



Csecsemők (0-11 hó): 2 fő (2017: 3 fő)



Kisdedek (12-35 hó): 3 fő (2017: 5 fő)



Kisgyermekek (3-6 év): 7 fő (2017: 6 fő)

A három település gondozottjainak megoszlását az alábbi ábra mutatja:

A k ép nem jeleníthető meg.

A k ép nem jeleníthető meg.

A k ép nem jeleníthető meg.

A k ép nem jeleníthető meg.

Továbbiakban is, a rendszeres kapcsolat fennáll a települési intézményekkel, a nevelési-oktatási
intézményekkel és a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálattal. Az iskola és a családsegítő
Ivánné Kántor Natália is megkért az előző tanévben, illetve a nyár folyamán, hogy a napközis
táborban tartsak egészségnapot, amely felkérésnek nagyon örültem és igyekeztem érdekes,
játékos foglalkozásokkal eleget tenni a feladatnak.
A tanácsadó előtti várótér rész lehetőséget ad arra, hogy az egyik család által kiselejtezett
játékok, ruhák a másik családnál új gazdára találjanak.

Örömömre szolgál, hogyha minimális mértékben is, de nő a gondozottak száma. Folyamatosan
jelentkeznek várandós felvételre, illetve ha elköltözés van, nem sokkal később beköltözés tartja
egyensúlyban a gondozottak létszámát.

Nagyvázsony, 2018. november 17.

Pichner Dóra
védőnő

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

Mencshely község Önkormányzat képviselő - testületének
2018. november 28-ai soron következő nyilvános ülésére

Tárgy Intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata
Előadó: Rauch Csaba polgármester
Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző
Meghívott: Hoffmann László élelmezésvezető
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
jegyző

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Nagyvázsony községben lévő közintézményekben a közétkeztetésért felelős személy Hoffmann
László élelmezésvezető kérelemmel fordult az önkormányzat felé, (lásd az előterjesztés I.
melléklete) az étkezési térítési díjak felülvizsgálata céljából. Az élelmiszer nyersanyagok piaci árának
emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési díjak éves
felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 147.§ (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett
adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A kérelemben szereplő változás indoka, hogy legutóbb 2017. április 01-val módosult. A norma és
szolgáltatói egységár emelését a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásai, az élelmiszer árak várható
emelkedése, valamint a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatása
indokolja.
A szállítókkal egyeztetést folytattunk, intézményi rendszerben pedig figyelemmel voltunk a
2019. évi finanszírozhatóságra.
A kérelem szerinti változás átlagosan 8%-os áremelkedést tartalmaz.
A Gyvt. 29. § (1) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson.
Gyermekjóléti ellátásként Nagyvázsony község Önkormányzata gyermekjóléti szolgáltatást,
gyermekek napközbeni ellátása keretében a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodai és
bölcsődei ellátást és iskolai napközit biztosít az igénylők részére.
Feladat-ellátási szerződés alapján Barnag, Vöröstó, Pula és Mencshely községek részére a Gyvt.
szerinti gyermekétkeztetést szintén Nagyvázsony község Önkormányzata biztosítja. A 2013. május
31. napján megkötött megállapodás 9. pontja alapján Nagyvázsony község Önkormányzata vállalta,
hogy a térítési díjak megállapításánál kikéri a feladatellátással érintett önkormányzatok jóváhagyását.
A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban:
gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
A Mesevár Óvoda és Bölcsődében javasolt nyersanyag norma (áfa nélkül)
régi
új Ft-ban
Bölcsődei étkezés
reggeli
70.tízórai
20.ebéd
200.-
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uzsonna
összes napi étkezés
Intézményi térítési díj áfával
Óvodai étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
összes napi étkezés
Intézményi térítési díj áfával

70.360.457,2
71191.77.333.422,9

77.206.77.360.457,2

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában
6-10 éves korig
tízórai
ebéd
uzsonna
összes napi étkezés
Intézményi térítési díj áfával

78.225.75.375.476,2

81.243.81.405.514,35

11-14 éves korig
tízórai
ebéd
uzsonna
összes napi étkezés
Intézményi térítési díj Áfával

77.232.77.386.490,2

83.250.83.416.528,32

Az intézményi alkalmazottak, valamint a vendég-étkezők térítési díjának megállapítása
intézményvezetői hatáskör. A konyha - 2017. január 1. napjától – a Nagyvázsonyi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv alá tartozik. Mivel ezt az étkeztetést nem vállalkozási
tevékenységként végezzük, ezért a térítési díj nem haladja meg az önköltséget. Az alábbiak szerint
alakulnak a felülvizsgálatot követően a térítési díjak:
Javasolt térítési díj összetétele az alábbiak szerint változna:
A nyersanyagnorma a jelenlegi 245.- Ft-ról 265.- Ft-ra nő, míg az egy adagra jutó rezsi költség a
jelenlegi 294.- Ft-ról 318.- Ft-ra módosul. A felnőtt(vendég) étkezés térítési díja így 583.- Ft + Áfa
összegre módosul.
A Gyvt 146. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói
ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A fenti intézményi térítési díjat a Gyvt. 147. §-a alapján a fenntartó állapítja meg , ami a szolgáltatási
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az
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intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként
(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti)
közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására,
nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt:
gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre
vonatkozóan.
Nagyvázsony, 2018, november 15
Fábry Szabolcs János
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2018. (.….) önkormányzati
rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az étkezési térítési díjak mértékének nagymértékű emelése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy
az étkeztetést kevesebben veszik igénybe, így kapacitás csökkenés következhet be. Az étkezési
térítési díjak változatlanul hagyása mellett viszont a szolgáltatást nyújtó önkormányzat kerülhet
nehéz anyagi helyzetbe.
Költségvetési hatása: az önkormányzat amennyiben az árváltozásokra nem talál plusz forrást úgy a
közétkezéshez nagyobb összeget kell biztosítania a saját forrásaiból e célra.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A térítési díj mértékének változása miatt az
adminisztrációs terhek változása nem kimutatható.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: jogi következménye nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
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- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
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NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
../2018.(…...) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag Község Önkormányzata, Mencshely
Község Önkormányzata, Pula Község Önkormányzata és Vöröstó Község Önkormányzata
véleményének kikérésével az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015.(IX.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A R. rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet melléklete
Bölcsődei étkezés
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
összes napi étkezés
Intézményi térítési díj áfával
Óvodai étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
összes napi étkezés

70.20.200.70.360.457,2
77.206.77.360.-

Általános Iskolai étkezők I. kategória:
tízórai
ebéd
uzsonna
összes napi étkezés

81.243.81.405.-

Általános Iskolai étkezők II. kategória:
tízórai
77.ebéd
232.uzsonna
77.összes napi étkezés
386.-

83.250.83.416.-
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A fenti térítési díjak az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegén
alapulnak és a hatályos jogszabályok szerint felszámítandó Áfa-t nem tartalmazzák.”
3.§
(1) Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Fábry Szabolcs János
polgármester
A rendelet Nagyvázsony községben 2018.

Szinesi Erna Eszter
jegyző
………...napján kihirdetésre került!
Szinesi Erna Eszter
jegyző

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

ELŐTERJESZTÉS

Mencshely község Önkormányzat képviselő-testületének
2018. november 28-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi
munkatervére

Előadó: Rauch csaba polgármester

Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző

Meghívott:

-

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Szinesi Erna Eszter
jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Mencshely Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(VI.26) önkormányzati rendelet 9.§-a rendelkezik a munkaterv összeállításáról, mely
szerint a képviselő-testület éves munkaterv alapján látja el feladatait. Az eddigi gyakorlatot
alapul véve javasolom, hogy a képviselő-testület 2019. évi munkatervében az ülések és az
előre tervezhető témák havi bontásban ütemezve, az ülésnap konkrét kijelölésével
szerepeljenek.

Egyes előterjesztések készítésénél elengedhetetlenül szükséges a magasabb szintű
jogszabályok által meghatározott határidő betartása, amelyek elősegítik a testületi ülések
tervezhetőségét. Az üléstervben ezeket a határidőket feltüntetjük, melyekhez viszonyítva
konkrétabbá válik az ülések időpontjának programozhatósága.

A képviselő-testület rendes üléseit előre egyeztettet időpontban, vagy jogszabályban, illetve
pályázati kiírásban megállapított határidőhöz kötött előterjesztés tárgyalása esetén a határidő
lejártát megelőzően tartja.

A munkaterv összeállításához javaslatokat kértünk a képviselő-testület tagjaitól, a bizottsági
elnököktől, a polgármesteri hivatal vezető-köztisztviselőitől.
Írásbeli kérésünkre a munkatervhez érkezett javaslatok többségében a hatáskör
vonatkozásában megalapozottak, ezért azokat a munkatervben szerepeltettük.

A munkaterv összeállításánál számba vettük az önkormányzat törvényen alapuló kötelező
feladatait, az egyes szakterületek beszámoltatását, ezek ellenőrzését, a közszolgáltatás
jelentősebb területeiről történő tájékozódást.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javasolom az éves munkaterv elfogadását, és kérem, hogy a munkatervet és
a rendeletekben rögzített hatásköröket alapul véve határozzák meg a képviselő-testület éves
feladatait, munkatervét.

Határozati javaslat

Mencshely
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2019. évre szóló
munkatervét a melléklettel egyezően
megállapítja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
munkát az abban foglaltak szerint szervezzék
és biztosítsák a munkaterv végrehajtását.

Felelős: jegyző polgármester,
Határidő: 2019. december 31-ig folyamatos
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Mencshely község Képviselő-testületének

2019. évi

MUNKATERVE

Jóváhagyta a Képviselő - testület a …./2018. (…...) önkormányzati
határozatával

Rauch Csaba
polgármester
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Mencshely község Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Az ülés időpontja és
helye
2019.január 24.
(csütörtök)

A tervezett napirendek és előadók

Az előkészítésben részt
vesznek, határidő

1) Közösen fenntartott intézmények 2018. évi polgármester
elszámolása (KÖH, Egészségház, Óvoda)
jegyző,

17.00 óra Községháza
2) Mencshely község környezetvédelmi
Tanácsterem
programjának felülvizsgálata

3) Mencshely község
programtervezete

2019.

évi

jegyző

kulturális

művelődésszervező
4) Mencshely község Önkormányzata és szervei
2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

5) Egyéb aktuális ügyek

polgármester, jegyző, pénzügyi
előadó

polgármester

21. 1) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati polgármester
döntések
(határozatok,
rendeletek)
végrehajtásáról, a két ülés közötti legfontosabb
17.00 óra Községháza eseményekről
Tanácsterem
2019.
február
(csütörtök)

2) Mencshely község 2019. évi közbeszerzési
polgármester jegyző
terve
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3) Mencshely község szervezeti- és működési polgármester
szabályzatának felülvizsgálata

4) Egyéb aktuális ügyek

2019. március
(csütörtök)

28.

1.) Mencshely községönkormányzata és szervei jegyző,
17.00 óra Községháza 2018.
évi
költségvetési
rendeletének
intézményvezetők,
Tanácsterem
módosítására javaslat
polgármester

2) Beszámoló a 2018. évben az önkormányzat
által adott támogatások felhasználásáról
jegyző, polgármester
3.) Mencshely község környezetvédelmi
programjának felülvizsgálata
polgármester
4.) Egyéb aktuális ügyek

25. 1.)
Mencshely község önkormányzata jegyző,
képviselő-testülete és szervei 2018. évi
intézményvezetők,
költségvetése végrehajtásának zárszámadása
polgármester
17.00 óra Községháza
Tanácsterem
2.)
Beszámoló
Mencshely
község
Önkormányzata és szervei 2018. évi belső
ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről
2019.
április
(csütörtök)

3.) Beszámoló a község közbiztonságáról

jegyző,
intézményvezetők,
belső ellenőr

4) Egyéb aktuális ügyek

Kmb.
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polgármester

2019.
május
(csütörtök)

30. 1.) Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves családgondozó
tevékenységéről

17.00 óra Községháza
Tanácsterem
2) Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről
3) 2019. évi költségvetési rendelet módosítására
javaslat

jegyző

jegyző, polgármester,

4) Mencshelyi
Településfejlesztési
Közalapítvány 2018. évi gazdasági évéről
mérlegbeszámoló
kuratórium elnöke
5) Egyéb aktuális ügyek

27. 1) Tájékoztató a Kinizsi Pál Nemzetiségi intézményvezető
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2018/2019. évi nevelő-oktató
17.00 óra Községháza munkájáról
tanácsterme
2) Beszámoló a Mesevár Napközi Otthonos
intézményvezető
Óvoda 2018/2019. évi nevelő munkájáról

2019.
június
(csütörtök)

3 ) Egyéb aktuális ügyek

polgármester
2019. július

Ülésszünet
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2019. augusztus 29. 1) Mencshely község Önkormányzata és szervei jegyző, polgármester, Pénzügyi
(csütörtök)
2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról előadó,
beszámoló
17.00 óra Községháza
Tanácsterem
2) Mencshely község Önkormányzat és szervei
2019. évi költségvetési rendeletének módosítása jegyző, polgármester

3)Egyéb aktuális ügyek
jegyző, polgármester

2019. szeptember 26. 1) Tájékoztató
(csütörtök)
helyzetéről

a

település

egészségügyi háziorvos, fogorvos, védőnő,

17.00 óra Községháza
Tanácsterem
2) Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
jegyző,
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
3) Egyéb aktuális ügyek

2019. október
(csütörtök)

31. 1) Helyi adórendeletek felülvizsgálata

jegyző, adóügyi előadó

17.00 óra Községháza
2) Mencshely község Önkormányzata 2020. évi jegyző, polgármester
tanácsterem
belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása
3) Mencshely község Önkormányzat és szervei 2019.
évi költségvetési rendeletének módosítása

jegyző, pénzügyi előadó,
4) Mencshely község helyi
programjára javaslat 2019 - 2024

esélyegyenlőségi

5) Közmeghallgatás előkészítése
6) Egyéb aktuális ügyek

jegyző

polgármester
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2019. november 28. 1) Mencshely község Önkormányzata és szervei Jegyző, polgármester, pénzügyi
(csütörtök) – 17.00 óra 2019. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról előadó, intézményvezetők
beszámoló
Községháza
Tanácsterem
Polgármester, jegyző, pénzügyi
2) Mencshely község Önkormányzata és szervei előadó
2020. évi költségvetés első olvasata

3) Beszámoló a Nagyvázsonyi KÖH munkájáról

4) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

jegyző,

élelmezésvezető, jegyző

5) Mencshely község Önkormányzata képviselő
jegyző
– testületének 2020. évi munkaterve

6) Egyéb aktuális ügyek
2019. december 12. 1) Közmeghallgatás
17.00 óra Községháza
nagyterme
–
Közmeghallgatás
2) Falugondnok tevékenységéről beszámoló

3) Egyéb aktuális ügyek

polgármester
képviselő-testület,
polgármester, jegyző, aljegyző

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

ELŐTERJESZTÉS

Mencshely község Önkormányzat képviselő-testületének
2018. november 28-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat Mencshely Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására

Előadó: Rauch Csaba polgármester

Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző

Meghívott:

-

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Szinesi Erna Eszter
jegyző

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése
értelmében: „A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső
ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a
belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
Fenti jogszabályhely kimondja, hogy az Önkormányzat, mint irányító szerv belső ellenőrzést végezhet:
a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe
adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a
kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával
hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

Belső ellenőrzési tevékenységet költségvetési szervnél csak az államháztartásért felelős miniszter
engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását az államháztartásért felelős
miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés
körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik
a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.

Az Áht. 70. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet
tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül
a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szabályozza a belső ellenőrzést.

Jelen előterjesztés a Bkr.-ben előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot – 2019. évre – az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában.
A Bkr. 31. § (4) bekezdés szerint az éves ellenőrzési terv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló
bemutatását;
a tervezett ellenőrzések tárgyát;
az ellenőrzések célját;
az ellenőrizendő időszakot;
a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
az ellenőrzések típusát;
az ellenőrzések tervezett ütemezését;
az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
a képzésekre tervezett kapacitást;
az egyéb tevékenységeket.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vételre került a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó jelentősebb változás, a vezetők személyében bekövetkezett változások,
melyeket a kockázati tényezők felmérése is alátámasztott.

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

A 2019. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése,
valamint a Bkr. 32. § (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet a képviselő-testület tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzésen, humán- és pénzügyi erőforrás felmérésen alapszik,
melynek összefoglalóját a mellékelt tervezet tartalmaz.
Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló várható pénzügyi és humán erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét
a belső ellenőr a jegyző útmutatása és jóváhagyása alapján készítette el.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Mencshely, 2018. november 20.

Rauch csaba
polgármester

Határozati javaslat
Mencshely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
„Javaslat Mencshely Községi Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési
tervének tárgyalására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Mencshely
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
az
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

1. számú melléklet

MENCSHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Jóváhagyta: Mencshely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
……. /2018. (……) önkormányzati határozatával

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések

Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.
Az Áht. 61. § (4) bekezdés szerint az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek
belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzési érdekében
kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a
következő fő célokat:
- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa
végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés
alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével készíti el a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31. §-a kimondja, hogy a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a
stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési
terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás kitért az Önkormányzat jogi
státuszára, a foglalkoztatottak számára, a költségvetési főösszegére, valamint a kockázatelemzés során

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax.:: 20/542-4402;

azon pénzügyi folyamatokra, melyek az adott szervet jellemzik. Továbbá lehetőséget biztosított arra,
hogy az adatszolgáltatásért felelős egyéb általa kockázatosnak és ellenőrzésre szoruló területet is
megjelöljön.
A kockázatelemzés alapját a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatása alapján készítette elő a belső
ellenőr.

A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a
költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat.
A kockázatelemzés célja az egyes folyamatok kockázatának mértékét megállapítani, a magas prioritású
rendszereket beazonosítani. A rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya alapján
végeztük el.
Kockázati tényezőként került meghatározásra a költségvetés tervezési és végrehajtási, nyilvántartási
és adatszolgáltatási folyamatokban a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kontrollok megbízhatósága
Jogszabályi környezet
Szervezeti változás
Rendszer komplexitása
Kölcsönhatás más rendszerekkel
Bevétel/kiadás szintek változása
Külső fél által gyakorolt befolyás
Hosszan elhúzódó beruházások
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
Munkatársak képzettsége, tapasztalata
Közvélemény érzékenysége

A kockázati tényezők mellé súlypárok kerültek meghatározásra, melyek segítették a kockázatelemzést.
A legmagasabb kockázati tényezők adták a legmagasabb pontszámokat.
Az elkészített a kockázatelemzéshez szükséges adattáblákat a jegyző koordinációja mellett az
önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve ellenőrzéssel érintett egyéb szervezeteknek a vezetői a belső ellenőrzési vezető által meghatározott tartalommal - megküldték az éves tervezéshez.

A beérkezett adatszolgáltatás alapján megvizsgálásra került, hogy mely működési folyamatban nem
volt az elmúlt két évben belső ellenőrzés, hol tér el jelentősen a kockázati tényezők mutatója, valamint
kiszámolásra került a jövő évben rendelkezésre álló költségvetési forrás is.
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A fentiek alapján került elkészítésre a 2018. évi ellenőrzési terv.

Mencshely Község Önkormányzatra jutó ellenőrzési napok száma 2018. évben:

Ellenőrzési napok száma összesen:

7 nap

Ellenőrzési napok száma ellenőrzési típusonként:

- szabályszerűségi ellenőrzés

3 nap

- pénzügyi ellenőrzés

0 nap

- rendszerellenőrzés

0 nap

- teljesítmény ellenőrzés

0 nap

- informatikai rendszerek ellenőrzése

0 nap

- tanácsadói tevékenység

0 nap

- stratégiai és éves tervezés, és beszámolás valamint BEK felülvizsgálat

2 nap

- Soron kívüli ellenőrzési napok száma(tartalékidő)

2 nap

Ellenőrizendő időszak minden tervezett vizsgálat esetén lásd a táblázatban.

Ellenőrzés célja: minden egyes ellenőrzés vonatkozásában az aktuális ellenőrzési programban kerül
megfogalmazásra.

Az egyes ellenőrzési típusok tartalma:

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és
ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság,
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre

Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység
működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos
jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint ezek alapjául
szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.
Teljesítmény-ellenőrzés: Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól
körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás, gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének a vizsgálata.
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PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8291 Pula, Fő u. 32.
Tel/Fax.: 36-88-505-400
pula@pula.hu

ELŐTERJESZTÉS
Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő - testületének
2018. november 28-ai soron következő nyilvános ülésére

Tárgy Hozzájárulás Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfanntartó Társulás
megszüntetéséhez
Előadó: Szenger István Bálint polgármester
Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző
Meghívott:
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Barnag Község Önkormányzata (8291 Barnag, Fő u. 33.), Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény,
Veszprémi u. 64.), Hidegkút Község Önkormányzata (8247 Hidegkút, Fő u. 67.), Mencshely Község
Önkormányzata (8271 Mencshely, Fő u. 21.), Nagyvázsony Község Önkormányzata (8291 Nagyvázsony,
Kinizsi u. 96.), Nemesvámos Község Önkormányzata (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.), Pula Község
Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.), Tótvázsony Község Önkormányzata (8246 Tótvázsony, Magyar
u. 101.), Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), Veszprémfajsz
Község Önkormányzata (8248 Veszprémfajsz, Fő u. 57.) és Vöröstó Község Önkormányzata (8291
Vöröstó, Fő u. 58.) képviselő-testületei a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak ellátására
jogi személyiségű társulásként 2013. július 1-től létrehozták a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás).
A 2018. szeptember 25. napján tartott Társulási Tanács ülésen felmerült a Társulás 2018. december 31.
napjával történő megszüntetésének gondolata azzal, hogy a Társulás irányításában működő Veszprémi
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogait 2019. január 1. napjától Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata venné át és gyakorolná, továbbá ugyanezen hatállyal a volt
tagönkormányzatok Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával – a számukra előírt közfeladat
zavartalan ellátása érdekében – feladatellátási szerződést kötnének.
A 2018. október 24. napján tartott Társulási Tanács ülésén a Társulási Tanács támogatta a Társulás
megszüntetését és kérte a tagönkormányzatokat, hogy hozzák meg döntéseiket a megszüntetéssel
kapcsolatban.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. §
(2) bekezdésének rendelkezése szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulás megszüntetéséhez.
Az Mötv. 91. § b) pontja szerint a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti
többséggel azt elhatározzák.
Annak érdekében, hogy a feladatellátás zavartalanul működjön tovább, kérem a képviselő-testületet,
döntsön arról is, hogy a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozás
ellátására feladatellátási szerződést köt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot
fogadja el.
Dátum,

polgármester
…….. Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (…….) határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulásról
…………… Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulás” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1.

…….. Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. december
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31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul. A képviselő-testület
jóváhagyja
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló
megállapodás aláírására.

3.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról,
a határozat megküldésével, tájékoztassa Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás elnökét.

Felelős: …………….. polgármester
Határidő: 2. pontban: valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének a
társulás megszüntetését jóváhagyó döntését követően azonnal
3. pontban: ……………
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1. melléklet ……………….
határozatához

Község

Önkormányzat

Képviselő-testületének

…/2018.

(……………)

Okirat száma: …

Megállapodás
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulást
megszüntetéséről

A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozásának
feladatainak ellátására tárulási megállapodásban (továbbiakban: Társulási
Megállapodás) megjelölt önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással
létrehozott Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulást az alábbiak szerint megszüntetik:
1.

Társulás neve, székhelye, törzskönyvi azonosító száma, tagjai

1.1. A megszűnő Társulás megnevezése: Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás

1.2. A megszűnő Társulás szerv székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
1.3. A megszűnő Társulás szerv törzskönyvi azonosító száma: 822822
1.4. A megszűnő Társulás szerv adószáma: 15822820-1-19
1.5. A társulás megszüntetéséről döntést hozó tagok neve, székhelye és képviselője:
1.5.1. Barnag Község Önkormányzata
Székhely: 8291 Barnag, Fő u. 33.
Képviselője: Horváth Zoltán polgármester
1.5.2. Eplény Községi Önkormányzat
Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Képviselője: Fiskál János polgármester
1.5.3. Hidegkút Község Önkormányzata
Székhely: 8247 Hidegkút, Fő u. 67.
Képviselője: dr. Kriszt András polgármester
1.5.4. Mencshely Község Önkormányzata
Székhely: 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Képviselője: Rauch Csaba polgármester
1.5.5. Nagyvázsony Község Önkormányzata
Székhely: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.
Képviselője: Fábry Szabolcs polgármester
1.5.6. Nemesvámos Község Önkormányzata
Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
Képviselője: Sövényházi Balázs polgármester
1.5.7. Pula Község Önkormányzata
Székhely: 8291 Pula, Fő u. 32.
Képviselője: Szenger István Bálint polgármester
1.5.8. Tótvázsony Község Önkormányzata
Székhely: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
Képviselője: Sipos Ferenc polgármester
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1.5.9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Képviselője: Porga Gyula polgármester
1.5.10. Veszprémfajsz Község Önkormányzata
Székhely: 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 57.
Képviselője: Fertig József polgármester
1.5.11. Vöröstó Község Önkormányzata
Székhely: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.
Képviselője: Rákos Margit polgármester

2.
2.1.

A Társulás megszüntetésének körülményei

A társulás megszűnésének dátuma: 2018. december 31.

2.2.

A társulás megszüntetésének oka: Az Mötv. 91. § b) pontja és a Társulási Megállapodás 16. pontja
alapján: a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák.

2.3.

A társulás megszüntetés módja: jogutód nélküli megszüntetés

2.4.

A megszűnő Társulás által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
a) a Társulás Tanács irányítása alatt álló költségvetési szerv, a Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítási jogát megállapodás alapján 2019. január 1-től
átveszi Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.
b) a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok önállóan látják el a közfeladatot azzal, hogy
2019.január 1-jei hatállyal feladat-ellátási szerződést kötnek Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával

3.

A Társulás vagyonának felosztása

3.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a
mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társulásnál a megszűnés napja.
Az éves költségvetési beszámolót jogutód nélkül megszűnő társulás esetén a társulási tanács
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv készíti el. A Társulási Megállapodásban a
társulás pénzügyi feladatai ellátására kijelölt költségvetési szerv Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal.
3.2. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásával megbízott szervezetként Veszprém Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése,
valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásból történő törlését a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt
elfogadó önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával – az adat keletkezésétől,
illetve megváltozásától számított nyolc napon belül – törlési kérelmet benyújtja a Magyar
Államkincstárhoz.

3.3. A vagyoni elszámolás módja: nem szükséges.
A Társulás által fenntartott Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény az alapfeladatai ellátására a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyont Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatával 2013. november 5. napján kötött és 2018. június
5. napján módosított haszonkölcsön szerződés alapján használta.
3.4. Pénzforgalmi számlák megszüntetése:

5

A Társulás megszűnését követően a fizetési számláján fennmaradó összeget - a
Társulás valamennyi kötelezettségének teljesítése után - a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzat fizetési számlájára utalja. A pénzforgalmi számla
megszüntetéséhez kapcsolódó kötelezettségeket Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata vállalja.
3.5.

A kötelezettségvállalás rendje:
3.5.1. A megszűnő társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a Társulási Tanács
elnöke a megszűnés időpontjáig a 2018. évi költségvetésében foglalt előirányzatok
összegéig vállalhat kötelezettséget. A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása
semmis.
3.5.2. A megszűnő társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2018. ………………………..
napja.

3.5.3. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
megszűnésének napján fennálló, a Társulás tagjai által be nem fizetett
települési hozzájárulás összegét Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére fizetik meg.
3.5.4. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a költségvetési támogatás elszámolását követően
amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a visszafizetési kötelezettség
felmerülési helye (székhely, telephely) szerinti önkormányzatot terheli. Amennyiben
többlettámogatási igény merül fel a felmerülés helye (székhely, telephely) szerinti
önkormányzatot illeti.
4.
4.1.

Iratkezelés

A maradandó értéket képviselő dokumentumok a Társulás megszűnését követően a Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kerül megőrzésre.
5.

A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

5.1.1. A társulás magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is – további
gyakorlója: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
5.1.2. A Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással szemben a Társulással kapcsolatban további
követelésük nincs.
5.2.

Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: Munkáltatói jogok: Társulás
alkalmazásában álló személy nincs.

5.3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás aláírását
követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, amely egymással
nem tudnak megegyezni, vitájukat a Veszprémi Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék
jogosult eldönteni.
5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. és az Mötv.
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a hivatkozott
törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben
megfelel, tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve
mindkét fél részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá.
Kelt: Barnag, ………………….
Eplény, ……………………………
Hidegkút, ………………………..
Mencshely, ……………………..
Nagyvázsony…………………...
Nemesvámos, …………………...
Pula, ………………………….
Tótvázsony, ……………………….
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Veszprém, ……………………..
Veszprémfajsz , ………………………..
Vöröstó, ………………………………
P.H.
Záradék:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntető
megállapodását a Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal
hagyták jóvá:
Önkormányzat neve

Barnag Község Önkormányzata

határozata

polgármester neve, aláírása

…./2018.(…..) számú határozata

Horváth Zoltán
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat

…./2018.(…..) számú határozata
Fiskál János
polgármester

Hidegkút Község Önkormányzata

…./2018.(…..) számú határozata

Dr. Kriszt András
polgármester
Mencshely Község Önkormányzata …./2018.(…..) számú határozata

Rauch Csaba
polgármester
Nagyvázsony Község Önkormányzata …./2018.(…..) számú határozata

Fábry Szabolcs János
polgármester
Nemesvámos Község Önkormányzata …./2018.(…..) számú határozata
Sövényházi Balázs
polgármester
Pula Község Önkormányzata

…./2018.(…..) számú határozata
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Szenger István Bálint
polgármester
Tótvázsony Község Önkormányzata …./2018.(…..) számú határozata

Sipos Ferenc
polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata …./2018.(…..) számú határozata
Porga Gyula
polgármester
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 18…./2018.(…..) számú határozata

Fertig József
polgármester
Vöröstó Község Önkormányzata

…./2018.(…..) számú határozata
Rákos Margit
polgármester
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B)
HATÁROZATI JAVASLAT
…………….. Község.i Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (……..) határozata
feladatellátási szerződés megkötéséről

…………. Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés feladatellátási szerződés
megkötéséről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:

1.

…………… Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés, a
gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
céljából a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal feladatellátási
szerződést köt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: ……………… polgármester
Határidő: 2018. december 8.

2-……/ 2018
3-……/ 2018 (zárt)

1. melléklet …….. Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (…...) határozatához
Feladatellátási szerződés

amely létrejött
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros Tér 9., adószám:
15734202-2-19) képviseli: Porga Gyula polgármester, (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata)
másrészről ………. Község Önkormányzata (……………………. Adószám: ………………… képviseli:
………………. polgármester (a továbbiakban: Községi Önkormányzat)
együttesen a Felek között, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása és működtetése
tárgyában alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

Felek előzményként rögzítik, hogy …….. Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. ……..
napján a …/2018. (…...) számú határozatával döntött arról, hogy csatlakozni kíván VMJV
Önkormányzata által ellátott családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz.

2.

Jelen feladatellátási szerződést Felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján kötik meg.

3.

Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat VMJV Önkormányzata az általa fenntartott Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) által látja el.

4.

VMJV Önkormányzata az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
a) máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
b) más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások,
c) gyermekek átmeneti ellátása,
d) gyermekek napközbeni ellátása,
e) intézményen kívüli gyermekétkeztetés,
f) család- és gyermekjóléti szolgáltatások,
g) család- és gyermekjóléti központ, valamint
h) lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.

5.

A Községi Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény által biztosított szolgáltatások
igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről a lakosságot tájékoztatja.

6.

Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások ellátása a Községi Önkormányzat közigazgatási területén
történik. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a Községi Önkormányzat az
Intézmény részére térítésmentesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, az
ellátottak számára nyitva álló helyiséget biztosít ………………………………….. szám alatt.

7.

VMJV Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az Intézmény a szerződésben meghatározott
szolgáltatások vonatkozásában a jogszabályokban meghatározott szakmai követelményeknek
megfelel, továbbá betartja az előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségeket.

8.

A Községi Önkormányzat megbízza VMJV Önkormányzatát, hogy ……… Község lakosságára
kiterjedően a hatályos jogszabályok alapján biztosítsa az 1. pont szerinti szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokat.

9.

Felek rögzítik, hogy …….. község lakosságszáma 2018. január 1. napján …..fő. Jelen szerződés
4. pontja szerinti szolgáltatások kapcsán ellátásban részesítendők a településen élő szociálisan
rászoruló ellátást igénybe vevők.

10.

Felek rögzítik, hogy a jelen feladatellátási szerződésben meghatározott szolgáltatásokra
vonatkozó igényt az ellátott közvetlenül, írásban az Intézmény részére köteles benyújtani.

2-……/ 2018
3-……/ 2018 (zárt)

11.

Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások intézményi térítési díját az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a)
pontja szerint VMJV Önkormányzata állapítja meg.

12.

A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszokat az Intézmény vezetője
– távolléte esetén a szervezeti és működési szabályzatában helyettesítési joggal felruházott
személy – a panasz benyújtásától számított 8 napon belül köteles kivizsgálni és az ellátást
igénybe vevő részére az írásos választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a Községi
Önkormányzathoz nyújtja be, azt haladéktalanul továbbítani kell az Intézmény felé, amely
gondoskodik a panasz kivizsgálásáról. A Községi Önkormányzat a felmerülő panaszokról
tájékoztatást kérhet az Intézménytől, aki köteles – szükség esetén írásban is – a megfelelő
tájékoztatás megadására.

13. A Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti szolgáltatások vonatkozásában
hozzájárulást köteles fizetni. A díjszámítás alapját az Intézmény tárgyévi költségvetése, továbbá
az ellátásokhoz biztosított állami támogatások összege képezi. A Felek a szolgáltatások
ellenértékeként fizetendő hozzájárulást az alábbiak szerint határozzák meg:
Az Intézmény tárgyévi költségvetésének állami támogatással és térítési díjjal nem fedezett
részéhez lakosságarányosan járul hozzá.
14. A Községi Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulást I.-III.
negyedévben a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a IV. negyedévben december 20.
napjáig megtéríti a VMJV Önkormányzata 11748007-15430001 számú számlájára.
15. A Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségét nem teljesíti
vele szemben VMJV Önkormányzata a szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás beszedése
érdekében azonnali beszedési megbízást (inkasszó) alkalmaz.
16. Az Intézmény a Községi Önkormányzattól kapott ellenérték felhasználásáról, valamint a szakmai
munka értékeléséről teljes körű és részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít
a tárgyévben felmerült költségek alapján a tárgyévet követő év március 31. napjáig. Indokolt
esetben a Községi Önkormányzat kérheti, hogy egy meghatározott időszakra vonatkozóan az
Intézmény részbeszámolót készítsen.
Felek megállapodnak abban, hogy VMJV Önkormányzata az elszámolás összeállításánál a
Községi Önkormányzat állami támogatás alapjául szolgáló lakosságszámát veszi figyelembe.
17.

Az éves elszámolás során felmerült többletköltséget a Községi Önkormányzat a tárgyévet követő
év április 30. napjáig megtéríti VMJV Önkormányzatának. Amennyiben az éves elszámolásban
felmerült költségekkel szemben többletbevétel mutatkozik, VMJV Önkormányzata köteles a
Községi Önkormányzat részére a tárgyévet követő év április 30. napjáig visszatéríteni.

18.

A szerződő Felek jelen feladatellátási szerződés teljesítése során egymással kötelesek
együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél jelen feladatellátási szerződésben rögzített bármely
kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése
alapján köteles a szerződésszegő magatartását haladéktalanul megszüntetni. Az ennek
elmulasztásából származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.
Amennyiben az írásbeli felszólítás alapján a szerződésszegő magatartást nem szünteti meg, a
másik fél jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel egyoldalúan, indokolás nélkül
felmondani. VMJV Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy szerződésszegés esetén a
feladatellátási szerződésben vállalt szolgáltatási feladatait a felmondási idő alatt ellátja az
Intézmény útján.

20.

A megállapodást Felek 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik. Felek egymásnak 6
hónapos felmondási idővel tárgyév utolsó napjával, indokolási kötelezettséggel mondhatnak fel.

21. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.
22.

Felek megállapodnak abban, hogy jogszabályi változás esetén mind a két Felet megilleti a
felmondás joga, amennyiben a jogszabály a feladatellátás módját – különösen a feladatellátás
kötelezettjére vonatkozóan – a szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályoktól eltérő
módon határozza meg. A szerződés felmondása esetén a felek a szolgáltatási feladatok és az
ellenérték tekintetében időarányosan elszámolnak egymással.

2-……/ 2018
3-……/ 2018 (zárt)

23.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal minden
megegyezőt – jóváhagyólag aláírtak.

Veszprém, 2018. .....

........................................................
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseletében: Porga Gyula
polgármester

..............................................
…………. Község Önkormányzata
Képviseletében: ……….
polgármester

Záradék:
A feladatellátási szerződést Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2018. (…) határozatával, ……..
Közég Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2018. (…) határozatával hagyta jóvá.

2-……/ 2018
3-……/ 2018 (zárt)

Szám: KOZP/1-9/2018.

ELŐTERJESZTÉS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. október 25-i
Közgyűlésére
Tárgy: A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
B)

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás

Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Tárnoki Renáta Sára képviselőtestületi és társulási referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének
Közjóléti Bizottsága
Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága

A) A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
B) A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
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Tisztelt Közgyűlés!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani a házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.
Márkó, Hárskút és Bánd települések a Napáva Szociális Gondozó Közhasznú Kft. (a
továbbiakban: Kft.) által gondoskodtak a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatásról, azonban a Kft. a házi segítségnyújtást a továbbiakban nem tudja
ellátni.
Fenti települések részéről igény merült fel házi segítségnyújtás társulás útján történő
igénybevételére, azonban a kötelező feladatellátást csak úgy tudják igénybe venni,
ha a szociális szolgáltató (a költségvetési szerv) alapító okirata alapján a szolgáltatói
nyilvántartásba a fenti települések ellátási területként bejegyzésre kerülnek.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Egyesített
Szociális Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) alapító okirata szerint jogosult a
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás végzésére.
Bánd és Márkó esetében a Társulási Megállapodás már tartalmazza a házi
segítségnyújtás ellátását, azonban Hárskút esetében nem.
Fentiek értelmében első lépésként a Társulási Megállapodás kerül módosításra, illetve
az 1. mellékletben szereplő lakosságszámok kerülnek pontosításra.
Mindezek miatt a Társulási megállapodás 9. pontját szükséges módosítani az alábbiak
szerint:
„1. A Társulási Megállapodás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.

A Társulás által biztosított szolgáltatások:

9.1. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
a)

az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,

b)

a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
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Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,

Veszprém,

c)

az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém,
közigazgatási területén,

d)

az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút
települést,

e)

az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút
települést”

A Társulási Megállapodás módosításának hatálybalépését követően az Intézmény
módosított alapító okiratának törzskönyvi bejegyzésére is sor kerülhet.
A Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő valamennyi
önkormányzat képviselő – testületének minősített többséggel történő jóváhagyása
szükséges.
Az Intézmény alapító okirata módosításának érvényességi feltétele, a társult tag
önkormányzatok a társulási megállapodás 22. pontja alapján minősített többséggel
hozzájáruljanak a költségvetési szerv alapító okiratának módosításához.
A Társulási Tanács a 2018. szeptember 25. napján tartott ülésén megtárgyalta
Társulási Megállapodás módosításának és az Intézmény alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás
módosítását a 26/2018. (XI.25.) határozatával támogatta. Az Intézmény alapító
okiratának módosítását a 27/2018. (XI.25.) határozatával jóváhagyta.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztését megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Veszprém, 2018. október 9.

Porga Gyula
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A) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
......./2018. (..….) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a
„Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosítása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT
Társulási Tanács elnökének.

Határidő:

2. pontot érintően: 2018. október 31.

Felelős:

dr. Mohos Gábor jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
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B) HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2018. (...) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
alapító okiratának módosításához történő hozzájárulásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta „A
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosításához történő hozzájárulás” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosításához a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
hozzájárul.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a
Társulási Tanács elnökének.
Határidő:

2. pont vonatkozásában: 2018. október 31.

Felelős:

dr. Mohos Gábor jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető
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A) 1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló ….. /2018. (….) határozathoz
1. A Társulási Megállapodás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.

A Társulás által biztosított szolgáltatások:

9.1. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
a)

az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,

b)

a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,

c)

az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém,
közigazgatási területén,

d)

az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút
települést,

e)

az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút
települést. „

2. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe a megállapodás 1. melléklete lép.
Barnag, 2018 ………………
Bánd, 2018. ………………
Eplény, 2018. ………………
Hajmáskér, 2018. ………………
Hárskút, 2018. ………………
Herend, 2018. ………………
Hidegkút, 2018. ………………
Márkó, 2018. ………………

Mencshely, 2018. ………………
Nagyvázsony, 2018. ………………
Nemesvámos, 2018. ………………
Pula, 2018. ………………
Sóly, 2018. ………………
Szentgál, 2018. ………………
Tótvázsony, 2018. ………………
Veszprém, 2018. ………………
Veszprémfajsz , 2018. ………………
Vilonya, 2018……………………..
Vöröstó, 2018………………………..

Záradék
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzési hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal
hagyták jóvá.
Önkormányzat neve

határozata

polgármester neve, aláírása

1. melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz

Tag neve, székhelye:

1.

Barnag Község Önkormányzata
8291 Barnag, Fő u.33.

2.

Bánd Község Önkormányzata

A Társulási

lakosságszáma*

Sorszám

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

Belépés

Tanácsban

időpontja

képviseli
(polgármester)

142

2005.05.05.

Horváth Zoltán

701

2005.05.05.

Steigervald Zsolt

514

2013.01.01.

Fiskál János

3090

2005.05.05.

Köbli Miklós

674

2005.05.05.

Tábori Ferenc

3494

2005.05.05.

Jánszky Lajos László

469

2005.05.05.

Dr. Kriszt András

1426

2005.05.05.

Hartmann Antal

267

2005.05.05.

Rauch Csaba

1820

2005.05.05.

Fábry Szabolcs János

8443 Bánd, Petőfi u. 60.
3.

Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.

4.

Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31.

5.

Hárskút Község Önkormányzata
8442 Hárskút, Fő u.10.

6.

Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth u.97.

7.

Hidegkút Község Önkormányzata
8247 Hidegkút, Fő u.67.

8.

Márkó Község Önkormányzata
8441 Márkó,
Padányi Bíró M. tér 5.

9.

Mencshely Község Önkormányzata
8271 Mencshely, Fő u.21.

10.

*

Nagyvázsony Község
Önkormányzata

A lakosságszám 2018. január 1-jén

8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.
11.

Nemesvámos Község
Önkormányzata

2905

2005.05.05.

Sövényházi Balázs

202

2005.05.05.

Szenger István Bálint

524

2005.05.05.

Kaptur József

2882

2005.05.05.

Istvánfalvi Sándor

1410

2005.05.05.

Sipos Ferenc

56.361

2005.05.05.

Porga Gyula

248

2005.05.05.

Fertig József

8248 Nemesvámos, Fészek u.7.
12.

Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fő u.32.

13.

Sóly Község Önkormányzata
8193 Sóly, Kossuth L. u. 57.

14.

Szentgál Község Önkormányzata
8444 Szentgál, Fő u. 11.

15.

Tótvázsony Község Önkormányzata
8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

16.

Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

17.

Veszprémfajsz Község
Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fő u.57.

18.

Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth u. 18.

683

2005.05.05.

Fésüs Sándor

19.

Vöröstó Község Önkormányzata
8291 Vöröstó, Fő u.58.

86

2005.05.05.

Rákos Margit

Társulás összlakosságszáma:

77.898

B) 1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról szóló …/2018.
(…) határozathoz
Okirat száma: KOZP/…../2018.

Módosító okirat
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2017. 01. 31. napján kiadott,
KOZP/4233/4/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
…/2018. (…..) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.5. pontjában
„Házi segítségnyújtás: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó,
Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.”
szövegrész helyébe
„Házi segítségnyújtás: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút,
Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.”
szövegrész lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Veszprém, ……………..

P.H.

elnök

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye
1.1.2. rövidített neve: VKTT Egyesített Szociális Intézmény

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 10.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Idősek Otthona II.

8200 Veszprém, Völgyikút utca 2.

Időskorúak Gondozóháza
1. sz. Gondozási Központ
1. sz. Idősek Klubja

2

8200 Veszprém, Szent István utca 48.

3

2. sz. Idősek Klubja
2. sz. Gondozási Központ
3. sz. Idősek Klubja

4

4. sz. Idősek Klubja

8200 Veszprém, Március 15. utca 1/A.

5

5. sz. Idősek Klubja

8440 Herend, Kossuth utca 60.

8200 Veszprém, Hóvirág utca 14.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.07.01.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Herendi Idősek Klubja

8440 Herend, Kossuth utca 60.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
3.2.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó intézmény, mely a szociális
alapszolgáltatások közül szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátások
közül idősek otthonát, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások közül
időskorúak gondozóházát biztosít.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

1

873000

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

2

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

3

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

4

102025

Időskorúak átmeneti ellátása

5

102026

Demens betegek átmeneti ellátása

6

102031

Idősek nappali ellátása

7

102032

Demens betegek nappali ellátása

8

107051

Szociális étkeztetés

9

107052

Házi segítségnyújtás

10

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Szociális étkeztetés: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó,
Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.
Házi segítségnyújtás: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó,
Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém közigazgatási területe.
Idősek nappali ellátása: Herend és Veszprém közigazgatási területe.
Idősek otthona és időskorúak gondozóháza: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend,
Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános
pályázat útján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nevezi ki
határozott időre. Az intézményvezető magasabb vezetői besorolású közalkalmazott. A
munkáltatói jogokat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
elnöke gyakorolja. Az intézményvezetőt a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa menti fel.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2018. ………. napján
kelt,
napjától alkalmazandó KOZP/…./2018. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.

Magyar Államkincstár

