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Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. április 13-i ülésére 
 
Tárgy:  A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások elfogadása 
Ikt. Szám: I/1085/11/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Kistérségi Iroda a hatályos társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek 
megfelelıen, a törvényi szabályozások figyelembevételével határidıre benyújtotta a 2011. évi 
feladatellátások után járó kistérségi kiegészítı normatíva igényét. 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3. 
§ (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete III. fejezetében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelıen elkészültek a normatíva átadását szabályozó, valamint a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó megállapodások: 
 
I .    

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása értelmében a Társulás 
Lajosmizse város közigazgatási területére kiterjedıen vállalja a logopédiai szakszolgálati 
feladat ellátását, melyet két intézmény, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde, illetve a Fekete István Általános Iskola útján biztosít.  
2011. január 1-tıl és 2011. december 31-ig terjedı idıszakban 2.789.098,- Ft kistérségi 
normatíva áll rendelkezésre, az elıterjesztés 1. melléklete szerinti megállapodásban foglaltak 
alapján. 
 
II.     
 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása, illetve a Lajosmizse és 
Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása megállapodása alapján 2011. 
január 1-tıl 2011. december 31-ig terjedı idıszakra  

� családsegítés feladatellátásra      4.721.127,- Ft,  
� házi segítségnyújtás feladatellátásra     310.176,- Ft,  
� szociális étkeztetés feladatellátásra     289.498,- Ft,  
� nappali ellátás feladatellátásra      1.008.072,- Ft, 
� gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására    1.931.621,- Ft  

kistérségi normatíva áll rendelkezésre az elıterjesztés 2. melléklete szerinti megállapodásban 
foglaltak alapján. 
 
III .  
 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása, illetve Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása megállapodása alapján 2011. január 1-
jétıl 2011. december 31-ig terjedı idıszakra 26.688.062,- Ft kistérségi normatíva áll 
rendelkezésre a közoktatási feladatok ellátására az elıterjesztés 3. melléklete szerinti 
megállapodásban foglaltak alapján. 
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IV .  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata a 16/2011. (II. 23.) ÖH-val elfogadta, hogy a pszichiátriai 
és szenvedélybetegek nappali ellátását 2011. évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás útján biztosítja, melyhez 300.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetésében fedezetet 
biztosított. Ez az összeg átadásra kerül a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak az 
elıterjesztés 4. melléklete szerinti megállapodásban foglaltak alapján. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
    

I. Határozat-tervezet 
... /2011. (...) ÖH 
Logopédiai szakszolgálati feladatok  
ellátására megállapodás kötése 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata az 
elıterjesztés 1. melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati feladat ellátására. Egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
az 1. pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 

II. Határozat-tervezet 
 
... /2011. (...) ÖH 
Családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására  
megállapodás kötése 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
gesztor Önkormányzata az elıterjesztés 2. melléklete szerint megállapodást köt a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 

az 1. pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 
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Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 

III. Határozat-tervezet 
 
... /2011. (...) ÖH 
Közoktatási feladatok  
ellátására megállapodás kötése 
 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata az 
elıterjesztés 3. melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással közoktatási feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
az 1. pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 

IV. Határozat-tervezet 
 
... /2011. (...) ÖH 
Pszichiátriai és szenvedélybetegek  
nappali ellátására megállapodás kötése 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 4. 
melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 

 
Lajosmizse, 2011. április 4. 
 
                                                                                              Basky András sk. 
                                                                                                 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 

Ikt.sz.: KT/ 228-1/2011. 
 
 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött  

egyrészrıl:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészrıl:  Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1., képviseli: 
Basky András polgármester)  mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) 

között az alulírott napon és helyen - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§ (2) bekezdés a.) pontja, valamint a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 8. számú melléklete III. fejezetében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelıen - az alábbi feltételek szerint: 

 
 

1. ) A Megbízott vállalja Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás területén -  Lajosmizse 
város közigazgatási területére kiterjedıen - a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül 
a logopédia szakszolgálati feladat ellátását.  

 

2.) A Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladat ellátását a pedagógiai 
szakszolgálatokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint intézményei útján látja el:  

1. intézmény: Fekete István Általános Iskola (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
képviseli: Osbáth Barna igazgató). 

2. intézmény:  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (6050 
Lajosmizse, Attila u. 6. képviseli: Kocsis Györgyné intézményvezetı). 

 
3.) A pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére 

szakvélemény alapján kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § 
(3) bekezdése szerint a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele az igénybe vevı 
(szülı, gyermek) részére ingyenes. 
 

4. ) Finanszírozás rendje: 

 A megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat finanszírozására – a költségvetési 
törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - az alábbiak szerint kerül sor:  

Szerzıdı felek megállapítják, hogy 2011. január 1-jétıl 2011. december 31-ig terjedı 
idıszakra 2.789.098,- Ft, azaz Kettımillió-hétszáznyolcvankilencezer-
kilencvennyolc forint kistérségi normatíva áll rendelkezésre a logopédiai ellátásra, 
melyet Megbízó a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 1. számú 
mellékletben meghatározott finanszírozási rend szerint utal át Megbízott részére. 

 
5.) Az átadott támogatás kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására, a 
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költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen használható fel.  

A támogatást a Megbízott köteles elkülönítetten kezelni. 

Megbízott kötelessége a vállalt feladat(ok)ra vonatkozó jogszabályokban elıírt 
nyilvántartások és elıírt bizonylatok alapulvételével ellenırizni a tárgyévi költségvetési 
törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett támogatások bizonylati 
megalapozottságát, és az errıl készített jegyzıkönyvet a záradékolást követı 10 napon 
belül a Megbízó részére benyújtani. 

 

Amennyiben a támogatás nem a megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatok 
finanszírozására, valamint nem a költségvetési törvényben elıírtaknak megfelelıen 
kerül felhasználásra, Megbízott köteles azt kamattal (a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszerese) növelten Megbízó részére visszafizetni. 

Megbízott köteles - az Áht. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról) 64.§ (5.) 
pontjában elıírt határidı elıtt 10 munkanappal - értesíteni Megbízót, ha a normatív 
hozzájárulás alapjául szolgáló adatokban változás történik. 

Amennyiben a változás állami támogatás visszafizetését vonja maga után, azt Megbízott 
köteles kamattal növelten (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) Megbízó 
11732002-15542298. sz. számlájára befizetni. 

6.) Megbízott köteles írásban beszámolni  

a.) havonta: következı hó 15. napjáig, a támogatás felhasználásáról – a Kistérségi 
iroda által kiküldött nyomtatványon - pénzügyi beszámoló formájában. Ez alól 
a határidı alól kivétel tárgyév január, február és március havi pénzügyi 
beszámolója, amelyek elkészítésének határideje egységesen 2011. április 30. 

b.) 2011. január 01. - 2011. június 30. idıszakra vonatkozóan 2011. július 15-ig a 
feladatellátáshoz kapcsolódó I. félévi szakmai tevékenységérıl, és a normatíva 
felhasználásáról (féléves pénzügyi beszámoló) 

c.) 2011. január 01. – 2011. december 31. idıszakra vonatkozóan 2012. február 
15-ig a 2011 évben végzett munkájáról (éves szakmai beszámoló) és a 
tárgyévben felhasznált normatíváról (összesített, éves pénzügyi beszámoló)  

 
7.) A jelen megállapodás megszüntetése a naptári év utolsó napjával lehetséges.  

A felmondásról szóló egyszerő többséggel hozott döntést a Társulási Tanács legalább 
három hónappal korábban köteles meghozni. 
  

8.) A megállapodás 2011. január 01. napjától határozatlan idıtartamra jön létre. 
  
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 

1959. évi IV. törvény (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
10.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat 

elsıdlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita 
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eldöntésére kikötik Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.  
 
11.) A felmondási idı lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni, Megbízó pedig a  

megállapodás megszőnéséig járó arányos támogatást köteles biztosítani. 
 
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és 

értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

 

 

Kecskemét, ………………….. 
 
 
 
 ………………………… …………………………. 
 Dr. Zombor Gábor Basky András 
 Megbízó Megbízott 



 8 

1. sz. melléklet 

FINANSZÍROZÁSI REND 
 
 

Megbízó a Megbízott önkormányzata K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402599-00026400-
00000006 sz. számlájára 2011. április 15-ig átutalja a Megbízottat megilletı tárgyévi 
kistérségi normatíva idıarányos összegének 80 %-át, az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 16. számú 
mellékletében meghatározott finanszírozási ütemezés szerinti idıpontoktól számított 10 
munkanapon belül. 

 
1. Megbízott köteles 2011. április 15-ig Megbízó részére hiánytalanul megküldeni az 

alábbi dokumentumokat: 

- a tárgyévre vonatkozó normatíva megállapodás elfogadásáról szóló kivonat, 

- a Megbízott költségvetése, amely részletesen tartalmazza az átadott 
támogatási összeg felhasználásának tárgyévi tervezetét, 

- a Megbízott költségvetésének elfogadásáról szóló kivonat. 
 

2. Megbízó a Megbízott 2. pontban foglalt kötelezettségének határidıre történı 
teljesítését követıen Megbízott részére átutalja a Megbízottat 2011. április 15-ig 
arányosan megilletı kistérségi normatíva összegének fennmaradó 20 %-át, majd ettıl 
az idıponttól a Megbízó a Megbízott részére az Ámr. 16. számú mellékletében 
meghatározott finanszírozási idıpontoktól számított 10 munkanapon belül utalja át a 
Megbízottat megilletı kistérségi normatíva 100 %-át.  

3. Amennyiben Megbízott a 2. pontban foglalt kötelezettségének határidıre nem tesz 
eleget, Megbízó a kötelezettség maradéktalan teljesítéséig felfüggeszti a kistérségi 
normatíva Megbízott részére történı utalását. 

 
Jelen finanszírozási rendre vonatkozó szabályozást a felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 
 
Kecskemét, ………………….. 
 
 ………………………… …………………………. 
 Dr. Zombor Gábor Basky András 
 Megbízó Megbízott 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
Ikt.sz.: KT/232-1/2011. 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött  

egyrészrıl:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészrıl:  Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása 
(6050 Lajosmizse, Városház tér 1., képviseli: Basky András polgármester)  mint 
megbízott (a továbbiakban Megbízott) 

között az alulírott napon és helyen  -  a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 8. számú melléklete III. fejezetében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelıen  -  az alábbi feltételek szerint: 

 
1.) A Megbízott vállalja, Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás területén – Lajosmizse 

város és Felsılajos község közigazgatási területére kiterjedıen a szociális 
alapszolgáltatások közül családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás (idısek nappali ellátása), 
valamint a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálat ellátását. 
 

2.) A Megbízott által folytatott gyermekjóléti szolgáltató tevékenységnek meg kell felelnie a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(Gyvt.), valamint a szakmai szabályokban foglalt követelményeknek.  
 

3.) Megbízott kötelessége az idısek nappali ellátása, a családsegítés alapszolgáltatás, a 
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás során az 1993. évi III. törvényben, az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendeletben, 
valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi feltételekrıl a 
szolgáltatás mőködtetése során folyamatosan gondoskodni. 

 
4.) Megbízott nyilatkozik arról, hogy a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az 

adatvédelem szabályait ismeri és azokat betartja. 
 

5.) Megbízott a tevékenységekhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, és aszerint végzi a 
szolgáltató tevékenységeket. 
 

6.) Megbízott vállalja, hogy Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területén a 
szolgáltatások elérhetıségérıl, az igénybevétel módjáról és feltételeirıl a helyben 
szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.   
 

7.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat igénybevétele a lakosság számára 
térítésmentes. 
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A házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és az 
idısek nappali ellátása szolgáltatás igénybevétele a helyi önkormányzati rendelet szerint 
térítésköteles. 
 

8.) A megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat finanszírozására – a költségvetési 
törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - az alábbiak szerint kerül sor:  

Szerzıdı felek megállapítják, hogy 2011. január 1-jétıl 2011. december 31-ig terjedı 
idıszakra 

a. családsegítés feladatellátásra 4.721.127,- Ft, azaz Négymillió-
hétszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhét forint 

b. házi segítségnyújtás feladatellátásra 310.176,- Ft, azaz Háromszáztizezer-
százhetvenhat forint 

c. szociális étkeztetés feladatellátásra 289.498,- Ft, azaz Kettıszáznyolcvankilencezer-
négyszázkilencvennyolc forint 

d. nappali ellátás feladatellátásra 1.008.072,- Ft, azaz: Egymillió-nyolcezerezer-
hetvenkettı forint. 

e. gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására 1.931.621,- Ft, azaz Egymillió-
kilencszázharmincegyezer-hatszázhuszonegy forint 

kistérségi normatíva áll rendelkezésre, melyet Megbízó a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan részét képezı 1. számú mellékletben meghatározott finanszírozási rend 
szerint utal át Megbízott részére. 

 
9.) Az átadott támogatás kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására, a 

költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen használható fel.  

A támogatást a Megbízott köteles elkülönítetten kezelni. 

Megbízott kötelessége a vállalt feladat(ok)ra vonatkozó jogszabályokban elıírt 
nyilvántartások és elıírt bizonylatok alapulvételével ellenırizni a tárgyévi költségvetési 
törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett támogatások bizonylati 
megalapozottságát. és az errıl készített jegyzıkönyvet a záradékolást követı 10 napon 
belül a Megbízó részére benyújtani. 

Amennyiben a támogatás nem a megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatok 
finanszírozására, valamint nem a költségvetési törvényben elıírtaknak megfelelıen kerül 
felhasználásra, Megbízott köteles azt kamattal (a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszerese) növelten Megbízó részére visszafizetni. 

Megbízott köteles - az Áht. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról) 64.§ (5.) 
pontjában elıírt határidı elıtt 10 munkanappal - értesíteni Megbízót, ha a normatív 
hozzájárulás alapjául szolgáló adatokban változás történik. 

Amennyiben a változás állami támogatás visszafizetését vonja maga után, azt Megbízott 
köteles kamattal növelten (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) Megbízó 
11732002-15542298. sz. számlájára befizetni. 
 

10.) Megbízott köteles írásban beszámolni  

a. havonta: következı hó 15. napjáig, a támogatás felhasználásáról – a Kistérségi iroda 
által kiküldött nyomtatványon - pénzügyi beszámoló formájában. Ez alól a határidı 
alól kivétel tárgyév január, február és március havi pénzügyi beszámolója, amelyek 
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elkészítésének határideje egységesen 2011. április 30. 

b. 2011. január 01. - 2011. június 30. idıszakra vonatkozóan 2011. július 15-ig a 
feladatellátáshoz kapcsolódó I. félévi szakmai tevékenységérıl, és a normatíva 
felhasználásáról (féléves pénzügyi beszámoló) 

c. 2011. január 01. – 2011. december 31. idıszakra vonatkozóan 2012. február 15-ig a 
2011. évben végzett munkájáról (éves szakmai beszámoló) és a tárgyévben 
felhasznált normatíváról (összesített, éves pénzügyi beszámoló, a mikrotársuláson 
belüli pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás/ok), valamint a gesztor 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
(zárszámadás) megküldése annak Képviselı-testület általi elfogadását követıen. 

 
11.) A jelen megállapodás megszüntetése a naptári év utolsó napjával lehetséges.  

A felmondásról szóló egyszerő többséggel hozott döntést a Társulási Tanács legalább 
három hónappal korábban köteles meghozni. 
  

12.) A megállapodás 2011. január 01. napjától határozatlan idıtartamra jön létre. 
  
13.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 

évi IV. törvény (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. Törvény valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
14.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat 

elsıdlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita 
eldöntésére kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét.  

 
15.) A felmondási idı lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni, Megbízó pedig a  

megállapodás megszőnéséig járó arányos támogatást köteles biztosítani. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és 
értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 
 

 
Kecskemét, ………………….. 
 
 
 
 ………………………… …………………………. 
 Dr. Zombor Gábor Basky András 
 Megbízó Megbízott 
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1. sz. melléklet 

FINANSZÍROZÁSI REND 
 
 

Megbízó a Megbízott gesztor önkormányzata K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402599-
00026400-00000006 sz. számlájára 2011. április 15-ig átutalja a Megbízottat megilletı 
tárgyévi kistérségi normatíva idıarányos összegének 80 %-át, az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 16. 
számú mellékletében meghatározott finanszírozási ütemezés szerinti idıpontoktól 
számított 10 munkanapon belül. 
 
4. Megbízott köteles 2011. április 15-ig Megbízó részére hiánytalanul megküldeni az 

alábbi dokumentumokat: 

- a tárgyévre vonatkozó normatíva megállapodás elfogadásáról szóló 
mikrotársulási határozati kivonat, 

- a Megbízott költségvetése, amely részletesen tartalmazza az átadott 
támogatási összeg felhasználásának tárgyévi tervezetét, 

- a Megbízott költségvetésének elfogadásáról szóló határozati kivonat, 

- hatályos és érvényes társulási megállapodás, 

-  a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve vezetıjének 
nyilatkozata a társulási megállapodás törvényességérıl, 

 
- érvényes mőködési engedély/ek. 
 

5. Megbízó a Megbízott 2. pontban foglalt kötelezettségének határidıre történı 
teljesítését követıen Megbízott gesztor önkormányzata részére átutalja a Megbízottat 
2011. április 15-ig arányosan megilletı kistérségi normatíva összegének fennmaradó 
20 %-át, majd ettıl az idıponttól a Megbízó a Megbízott gesztor önkormányzata 
részére az Ámr. 16. számú mellékletében meghatározott finanszírozási idıpontoktól 
számított 10 munkanapon belül utalja át a Megbízottat megilletı kistérségi normatíva 
100 %-át.  

6. Amennyiben Megbízott a 2. pontban foglalt kötelezettségének határidıre nem tesz 
eleget, Megbízó a kötelezettség maradéktalan teljesítéséig felfüggeszti a kistérségi 
normatíva Megbízott részére történı utalását. 

 
Jelen finanszírozási rendre vonatkozó szabályozást a felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 
 
Kecskemét, ………………….. 
 
 ………………………… …………………………. 
 Dr. Zombor Gábor Basky András 
 Megbízó Megbízott 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
Ikt.sz.: KT/225-1/2011. 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött  

egyrészrıl:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészrıl:  Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása (6050 
Lajosmizse, Városház tér 1. képviseli: Basky András polgármester)  mint 
megbízott (a továbbiakban Megbízott) 

között az alulírott napon és helyen  -  a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 3.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 8. számú melléklete III. fejezetében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelıen - az alábbi feltételek szerint: 

 

1. ) A Megbízó megbízza a Megbízottat Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás területén 
a közoktatási intézményi társulás által fenntartott intézményében és 
intézményegységeiben (Fekete I. Általános Iskola – Lajosmizse, Fekete I. Általános 
Iskola Kollégiuma – Lajosmizse, Fekete I. Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye 
– Felsılajos, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde – Lajosmizse, 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye – 
Lajosmizse, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézménye - Felsılajos) folyó közoktatási feladatok ellátásával. 

 
2.) A Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátását a feladatellátásra 

vonatkozó hatályos jogszabályok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényben 
foglaltak szerint látja el. 

 
3.) Finanszírozás rendje: 

 A megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat finanszírozására – a költségvetési 
törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - az alábbiak szerint kerül sor:  

A 2011. január 1-jétıl 2011. december 31-ig terjedı idıszakra 26.688.062,- Ft, azaz 
Huszonhatmillió-hatszáznyolcvannyolcezer-hatvankettı forint kistérségi normatíva 
áll rendelkezésre a közoktatási feladatok ellátására, melyet Megbízó a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 1. számú mellékletben meghatározott 
finanszírozási rend szerint utal át Megbízott részére. 

4.) Az átadott támogatás kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására, a 
költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen használható fel.  

A támogatást a Megbízott köteles elkülönítetten kezelni. 

Megbízott kötelessége a vállalt feladat(ok)ra vonatkozó jogszabályokban elıírt 
nyilvántartások és elıírt bizonylatok alapulvételével ellenırizni a tárgyévi költségvetési 
törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett támogatások bizonylati 
megalapozottságát, és az errıl készített jegyzıkönyvet a záradékolást követı 10 napon 
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belül a Megbízó részére benyújtani. 

Amennyiben a támogatás nem a megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatok 
finanszírozására, valamint nem a költségvetési törvényben elıírtaknak megfelelıen 
kerül felhasználásra, Megbízott köteles azt kamattal (a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszerese) növelten Megbízó részére visszafizetni. 

Megbízott köteles - az Áht. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról) 64.§ (5.) 
pontjában elıírt határidı elıtt 10 munkanappal - értesíteni Megbízót, ha a normatív 
hozzájárulás alapjául szolgáló adatokban változás történik.  

Amennyiben a változás állami támogatás visszafizetését vonja maga után, azt Megbízott 
köteles kamattal növelten (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) Megbízó 
11732002-15542298. sz. számlájára befizetni. 
 

5.) Megbízott köteles írásban beszámolni 

a. havonta: következı hó 15. napjáig, a támogatás felhasználásáról – a Kistérségi iroda 
által kiküldött nyomtatványon - pénzügyi beszámoló formájában. Ez alól a határidı 
alól kivétel tárgyév január, február és március havi pénzügyi beszámolója, amelyek 
elkészítésének határideje egységesen 2011. április 30. 

 

b. 2011. január 01. - 2011. június 30. idıszakra vonatkozóan 2011. július 15-ig a 
feladatellátáshoz kapcsolódó I. félévi szakmai tevékenységérıl, és a normatíva 
felhasználásáról (féléves pénzügyi beszámoló) 

c. 2011. január 01. – 2011. december 31. idıszakra vonatkozóan 2012. február 15-ig a 
2011. évben végzett munkájáról (éves szakmai beszámoló) és a tárgyévben 
felhasznált normatíváról (összesített, éves pénzügyi beszámoló, a mikrotársuláson 
belüli pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás/ok), valamint a gesztor 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
(zárszámadás) megküldése annak Képviselı-testület általi elfogadását követıen. 

 
6.) A feladatellátás és elszámolás tekintetében a szakmai jogszabályok és a költségvetési 

törvény betartása szükséges.  Az elszámolás a megállapodás elválaszthatatlan részét 
képezı elszámoló íven történik. 
  

7.) A jelen megállapodás megszüntetése a naptári év augusztus 31. napjával lehetséges. A 
megállapodás felmondását Felek 3 hónappal korábban, írásban kötelesek közölni. 
  

8.) A megállapodás 2011. január 01. napjától határozatlan idıtartamra jön létre. 
  
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 

1959. évi IV. törvény (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény valamint a  helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
10.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat 

elsıdlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita 
eldöntésére kikötik a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.  
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11.) A felmondási idı lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni, Megbízó pedig a  
megállapodás megszőnéséig járó arányos támogatást köteles biztosítani. 

 
 

 

A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és értelmezés 
után helybenhagyólag aláírják. 
 
Kecskemét, ………………….. 
 
 ………………………… …………………………. 
 Dr. Zombor Gábor Basky András 
 Megbízó Megbízott 
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1. sz. melléklet 

FINANSZÍROZÁSI REND 
 
 

Megbízó a Megbízott gesztor önkormányzata K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402599-
00026400-00000006 sz. számlájára 2011. április 15-ig átutalja a Megbízottat megilletı 
tárgyévi kistérségi normatíva idıarányos összegének 80 %-át, az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
16. számú mellékletében meghatározott finanszírozási ütemezés szerinti idıpontoktól 
számított 10 munkanapon belül. 

 
7. Megbízott köteles 2011. április 15-ig Megbízó részére hiánytalanul megküldeni az 

alábbi dokumentumokat: 

- a tárgyévre vonatkozó normatíva megállapodás elfogadásáról szóló 
mikrotársulási határozati kivonat, 

- a Megbízott költségvetése, amely részletesen tartalmazza az átadott 
támogatási összeg felhasználásának tárgyévi tervezetét, 

- a Megbízott költségvetésének elfogadásáról szóló határozati kivonat, 

- hatályos és érvényes társulási megállapodás, 
 

8. Megbízó a Megbízott 2. pontban foglalt kötelezettségének határidıre történı 
teljesítését követıen Megbízott gesztor önkormányzata részére átutalja a Megbízottat 
2011. április 15-ig arányosan megilletı kistérségi normatíva összegének fennmaradó 
20 %-át, majd ettıl az idıponttól a Megbízó a Megbízott gesztor önkormányzata 
részére az Ámr. 16. számú mellékletében meghatározott finanszírozási idıpontoktól 
számított 10 munkanapon belül utalja át a Megbízottat megilletı kistérségi normatíva 
100 %-át.  

9. Amennyiben Megbízott a 2. pontban foglalt kötelezettségének határidıre nem tesz 
eleget, Megbízó a kötelezettség maradéktalan teljesítéséig felfüggeszti a kistérségi 
normatíva Megbízott részére történı utalását. 

 
Jelen finanszírozási rendre vonatkozó szabályozást a felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 
 
Kecskemét, ………………….. 
 
  …………………………
 …………………………. 
 Dr. Zombor Gábor Basky András 
 Megbízó Megbízott 
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Elıterjesztés 4. melléklete 
Ikt.sz.: KT/221-2/2011  

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

amely létrejött  

egyrészrıl:  Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1., 
képviseli: Basky András polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészrıl:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök)  mint megbízott (a továbbiakban 
Megbízott) 

között az alulírott napon és helyen  -  a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 8. számú melléklete III. fejezetében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelıen  -  az alábbi feltételek szerint: 

 

1. ) A Megbízó megbízza a Megbízottat Lajosmizse Város Önkormányzat település 
közigazgatási területén a szociális alapszolgáltatási feladatok közül a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátásának megszervezésével. 

 
2.) A Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladat ellátását a szociális alapszolgáltatási 

feladatokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, a Fıplébániai Karitász 
Alapítvánnyal kötött megállapodásban foglaltak figyelembe vételével, a RÉV 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat (Kecskemét, Fecske utca 20., képviseli: Molnár 
Ferenc) útján látja el. 

 
3.) A Megbízott által végzett tevékenységnek meg kell felelnie a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.), valamint a szakmai 
szabályokban foglalt követelményeknek. 

 
4.) Finanszírozás rendje: 

 A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás 1. pontjában 
meghatározott feladat finanszírozására az alábbiak szerint kerül sor:  

a.) 2011. január 1-jétıl 2011. június 30-ig terjedı idıszakra Megbízó legkésıbb 2011. 
június 25. napjáig átutalja Megbízott OTP Nyrt.-nél vezetett 11732002-15542298 sz. 
számlájára a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásával kapcsolatosan 
felmerülı költségek idıarányos részét, 6 hónapra összesen 150.000,- forintot, azaz 
egyszázötvenezer forintot. 

b.) 2011. július 1-jétıl 2011. december 31-ig terjedı idıszakra Megbízó legkésıbb 2011. 
december 15. napjáig átutalja Megbízott OTP Nyrt.-nél vezetett 11732002-15542298 
sz. számlájára a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásával kapcsolatosan 
felmerülı költségek idıarányos részét, 6 hónapra összesen 150.000,- forintot, azaz 
egyszázötvenezer forintot. 
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5.) Az átadott támogatás kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására 
használható fel. A támogatást a Megbízott köteles elkülönítetten kezelni. 

Amennyiben Megbízott a támogatást nem a megállapodás 1. pontjában meghatározott 
feladatok finanszírozására fordítja, köteles azt - az átutalás napjától a visszafizetés 
napjáig terjedı idıszakra esı - kamattal (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) 
növelten Megbízó részére visszafizetni. 

6.) Az 1. pontban felsorolt szolgáltatások igénybevétele a lakosság számára térítésmentes. 

7.) Megbízott köteles Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2011. január 01. – 2011. 
december 31. közötti idıszakban végzett szakmai és pénzügyi tevékenységérıl készített 
írásbeli beszámolóját 2012. február 28-ig megküldeni. 

8.)  A megállapodás 2011. január 01. napjától határozott idıtartamra, 2011. december 31. 
napjáig jön létre. 

  
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 

1959. évi IV. törvény (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
10.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat 

elsıdlegesen tárgyalás útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén pedig a vita 
eldöntésére kikötik a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
  

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és 
értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 
 
 
Lajosmizse, 2011. …………… 
 
 
 ………………………… …………………………. 
             Basky András Dr. Zombor Gábor 
 Megbízó Megbízott 
 

 


