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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 10-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy: Döntés a Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi 
Társulás társulási megállapodás módosításáról. 
 

203/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat: 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 

9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási a 
Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:  
1. A Megállapodás 5. pontjában szereplő rendelkezés számozása 5.1. alpontra változik, és az 5. 

pont az alábbi 5.2. alponttal egészül ki:  
„5.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (közösségi ellátás szenvedély betegek 

körében), azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Maglód Város 
Önkormányzata 2234 Maglód, Fő u. 12.”  

2. A Megállapodás 6.9. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„6.9. Az Intézmény gesztor önkormányzaton kívüli Telephelyei és összes ellátási területei:  
  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; Nevelési Tanácsadó; Bölcsőde és Gyermekközpont 
2230 Gyömrő, Tompa M. u. 21.  
 
Üllő Város Humán Szolgáltató Központ és Nevelési Tanácsadó 2225 Üllő, Pesti u. 98.  
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a,  
 
Ecser község (mint ellátási terület)”  
 
3. A Megállapodás 6.10. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„6.10. Az Intézmény tevékenységi köre: (az Intézmény által ellátott feladatok):  
A 2. pont szerinti települések közigazgatási területén: az Szt. 57. § (1) bekezdés g) 
pontja szerinti közösségi ellátás, mint önkormányzati feladat ellátása.”  

4. A Megállapodás 6.11. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„6.11. Az Intézmény államháztartási besorolása:  
a) Alapítója szerint: helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

[az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
88. § (1) bekezdés b) pont; az államháztartás működési rendjéről szóló 



292/2009.(XII. 19.)Korm. rendelet (a továbbikban Ámr.) 8. § (3) bekezdés c) 
pont]  

b) Gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv.  
[Ámr. 8/A. §, 9. § (3) bekezdés]  
Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el. Erről a gesztor intézmény és a gesztor önkormányzat 
gazdálkodási megállapodása részletesen rendelkezik.”  

5. A Megállapodás 6.14. alpontja hatályát veszti. Az azt követő alpontok számozása eggyel 
csökken.  

6. A Megállapodás 6.15. – az új számozás szerint 6.14. – alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  

„6.14. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt működik. Az Intézmény vezetőjét (a vonatkozó 
jogszabályok szerint) Mayerné Lénárd Arankát Maglód Város Önkor mányzat 
Képviselő testülete nevezi ki és menti fel. A döntés előtt ki kell kérni a mikrotérségi 
társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács) véleményét. A Tanács e kérdésben hozott 
határozata a kinevezés és a felmentés vonatkozásában konzultatív jellegű. Az 
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogok Maglód Város Polgármesterét 
illetik meg.  
Az Intézmény vezetője a Megállapodás életbelépésekor: Gottl Aranka.”  

7. A Megállapodás 6.17. alpontja hatályát veszti. Az azt követő alpontok számozása eggyel 
csökken.  

8. A Megállapodás 6.18. – az új számozás szerint 6.16. – alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  

„6.16. Az Intézmény az alábbi szövegű hivatalos bélyegzőket használhatja:  

Maglód Városi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Közösségi 
ellátás) 2234 Maglód, Fő u. 24. Telefon/Fax: 29/325 156.”  

9. A Megállapodás 6.20. – az új számozás szerint a 6.17. – alpontjában a „(különösen az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4) 
bekezdés)” szövegrész hatályát veszti.  

10. A Megállapodás 7.2 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„7.2. Az Intézmény telephelyeit és ellátási területét a megállapodás 6.9. pontja tartalmazza.”  

11. A Megállapodás 7.3 alpontjának második mondata hatályát veszti.  
12. A Megállapodás 8.2 alpontjában a ”Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

(továbbiakban: Mt Tökt)” szövegrész helyébe a ”Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: MT TÖKT)” szövegrész lép.  

13. A Megállapodás 8.3 alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
„8.3. A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat a MT TÖKT által igényelt 

kiegészítő normatív támogatás és a gesztor önkormányzat által leigényelt 
alapnormatíva településekre eső részével csökkentve elszámolnak Maglód Város 
Önkormányzatával és a különbözetet az alábbi időpontokban rendezik:  
– június 30 ai állapot szerint......................................................... augusztus 15 éig,  
– szeptember 30 ai állapot szerint................................................. október 31 éig,  
– december 31 ei előzetes állapot szerint..................................... december 31 éig,  
– december 31 ei végleges állapot szerint.....tárgyévet követő év március 15 éig.”  



14. A Megállapodás 8.5 alpontjában az ”Mt Tökt” szövegrész helyébe az ”MT TÖKT” 
szövegrész lép.  

15. A Megállapodás 8.9., 8.10., 8.11. és 8.12. alpontja hatályukat vesztik. Az azt követő 
alpontok számozása eggyel csökken.  

16. A Megállapodás 8.14. – az új számozás szerint 8.10. – alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  

„6.10. A társulási hozzájárulást a 8.3. pontban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül Maglód 
Város Önkormányzatnak az ERSTE Bank Hungary Rt nél (1075 Budapest, 
Rumbach Sebestyén u. 19 21.) vezetett 11600006 00000000 10716531 számú 
költségvetési elszámolási számlaszámra kell átutalni. Késedelem esetén a mulasztó 
tag az ellátás folyamatossága érdekében a finanszírozó tagnak a tartozás összegére 
nézve, a késedelmes időszakra kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeres összegét köteles megfizetni.  

17. A Megállapodás 10.3. alpontjában a ”legalább négy ülést tart” szövegrész helyébe a 
”legalább három ülést tart” szövegrész lép.  

18. A Megállapodás 10.6. és 10.7. alpontjaiban a ”közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe 
a ”Kormányhivatal” szövegrészek lépnek.  

19. A Megállapodás 10.8. alpontjában ”– a költségvetési koncepció készítés időszakában –” 
szövegrész hatályát veszti.  

20. A Megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„12. Az Intézmény pénzügyi és szakmai helyzetéről az Intézmény vezetője a tárgyévet 

követő év március 31 éig tájékoztatja a Tanácsot.”  
21. A Megállapodás 16.1. alpontjában a ”Monor és térsége Többcélú Önkormányzati Társulás” 

szövegrészek helyébe az ”MT TÖKT településeinek” szövegrész lép.  
22. A Megállapodás 17.2. alpontja hatályát veszti. A 17.1. alpont, mint szerkezeti egység 

megszűnik, az abban foglalt rendelkezés változatlan tartalommal a 17. pontba kerül át.  
23. A Megállapodás 18.2. alpont ”a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét 

határidőben nem utalja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül újra 
késedelembe esik,” szövegű francia bekezdése hatályát veszti.  

24. A Megállapodás 20. pontjában a ”Társulás, a” szövegrész hatályát veszti.  
25. A Megállapodás 24. pontja hatályát veszti, azt azt követő pont számozása eggyel csökken.  
 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
/Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 

 polgármester jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2011. október 14. 
 
Herczku Dóra 
jegyzőkönyvvezető 


