
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2013. március 28-i testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A képviselő-testület előző ülésen döntött arról, hogy a házi segítségnyújtást a FIX-PONT 

Önkormányzati Feladatellátó Társulással kívánja ellátni. A társulás a működési engedélyt 

ezen feladatra 2013. április 1-jétől kapja meg.  

Ehhez szükségessé válik a társulási megállapodás módosítása, az egységes szerkezetű 

társulási megállapodás elfogadása. 

 

A társulási megállapodás áttanulmányozása során bizonyos hiányosságokat észleltünk, ezek 

módosítását mindenképpen kezdeményezni fogjuk. 

 

Önkormányzatunkat ebben az esetben csupán a házi segítségnyújtási feladat ellátása fogja 

érinteni, a többi feladat ellátásában nem kíván részt venni. Jelen állapotban ezen feladat 

ellátásához nem kell az önkormányzatoknak hozzájárulni. Ez volt a döntő érv ezen feladat 

ellátásának a társuláshoz történő átvitelénél. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a társulási megállapodás módosításának, s az egységes 

szerkezetű társulási megállapodásnak az elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013.(III.26.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a FIX-PONT Önkormányzati 

Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását, az egységes szerkezetű 

társulási megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gecse, 2013. március 21. 

 

 

 Istenes Gyula  

 polgármester 

  



FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ 
TÁRSULÁS 

8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

Tel./Fax.: 89/348-586 

E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

a belső ellenőrzési, házi segítségnyújtási, étkeztetési, családsegítési és gyermekjóléti 

szolgálat, nappali ellátás, falugondnoki szolgálat, óvodai nevelés és családi napközi 

feladatok ellátására 

 

1.) A Társulási Megállapodás II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép: 

 

II. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJE 

 

Kemeneshőgyész község Önkormányzata 8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. /Molnár 

Veronika polgármester/ 

Kemenesszentpéter község Önkormányzata 8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. /Pirka 

Károly polgármester/ 

Malomsok község Önkormányzata 8533. Malomsok Fő tér 10. /Barczáné Majsa Klára 

polgármester/  

Marcaltő község Önkormányzata 8532. Marcaltő Fő tér 13. /Sandl Zoltán polgármester/ 

Mihályháza község Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. /Mészáros Géza 

polgármester/ 

Nagyacsád község Önkormányzata 8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. /Szalóky Nándor 

polgármester/ 

Várkesző község Önkormányzata 8523. Várkesző Kossuth u. 36. /Konczos Ernő 

polgármester/ 

Egyházaskesző község Önkormányzata 8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. /Lendvai 

Jánosné polgármester/ 

Mihályháza község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

/Markos Róbertné elnök/ 

Csatlakozó Önkormányzatok: 

Külsővat község Önkormányzata 9532. Külsővat Kossuth u. 70. /Aczél Péter polgármester/ 

mailto:mihalyhaza@mail.globonet.hu


Gecse község Önkormányzata 8543. Gecse Kossuth u. 178. /Istenes Gyula polgármester/ 

 

2.) A Társulási Megállapodás III. pontja helyébe az alábbi III. pont lép: 

 

III. A TÁRSULÁSHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA 

 

Kemeneshőgyész: 516 fő 

Kemenesszentpéter: 654 fő 

Malomsok: 544 fő 

Marcaltő: 790 fő 

Mihályháza: 765 fő 

Nagyacsád: 658 fő 

Várkesző: 192 fő 

Egyházaskesző: 492 fő 

Külsővat: 780 fő 

Gecse: 427 fő 

 

3.) A Társulási Megállapodás VII. pontja helyébe az alábbi VII. pont lép: 

 

VII.A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 

 

- Négyszögletű Kerekerdő Napköziotthonos Óvoda Családi Napközi (2013.09.01-től), 

mint önállóan működő költségvetési szerv. 

- FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete (2013.03.01-

től), mint önállóan működő költségvetési szerv. 

 

4.) A Társulási Megállapodás X. pontja helyébe az alábbi X. pont lép: 

 

X. A TÁRSULÁS VAGYONA, VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI, A TULAJDONOSI 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

A költségvetési szerv alapításakor ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, alapfeladatai ellátása 

céljából az alapítók által megkötött társulási megállapodás szerinti használati jogokat 

gyakorolja. A működése során keletkező vagyontárgyakat az alapfeladatok sérelme nélkül 



hasznosítja és a társulási tanács döntése alapján idegenítheti el. Vagyonátadásról a Társulási 

Tanács dönt. 

 

A vagyon felett rendelkező: Társulási Tanács 

Mellékletek:   

2. számú melléklet Ingatlan és ingó vagyonról 

 

5.) A Társulási Megállapodás XI. pontja helyébe az alábbi XI. pont lép: 

 

XI. INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI JOGOK 

GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

Alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az alapításhoz a Képviselő-testületek 

hozzájárulása, határozata szükséges. 

Alapítói, jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: 

Alapító önkormányzatok: 

1. Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete 8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-

3. 

2. Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete 8516. Kemeneshőgyész 

Kossuth u. 107. 

3. Kemenesszentpéter község Önkormányzat Képviselő-testülete 8518. 

Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

4. Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

5. Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete 8532. Marcaltő Fő tér 13. 

6. Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 8533. Malomsok Fő tér 10. 

7. Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

8. Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Egyházaskesző 

Kossuth u. 57. 

9. Mihályháza község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

Csatlakozó önkormányzatok: 

10. Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete 9532. Külsővat Kossuth u. 70. 

11. Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete 8543. Gecse Kossuth u. 178. 

 



Működési területe: Veszprém megye, Pápai járás, ezen belül a költségvetési szervet alapító 

önkormányzatok illetékességi területe. 

Az esetlegesen csatlakozó önkormányzatokat, a csatlakozással alapítói jogosultság illeti meg. 

Az esetlegesen kiváló önkormányzatok a kiválással alapítói jogosultságukat elvesztik. 

Alapítói jogok gyakorlásáról jogszabályi rendelkezéseken kívül a Társulás nem rendelkezik. 

6.) A Társulási Megállapodás XVII. pontja helyébe a következő XVIII. pont lép: 

 

XVII. A TÁRSULÁSBÓL VALÓ KIVÁLÁS, KIZÁRÁS ÉS CSATLAKOZÁS 

FELTÉTELEI 

 

A társulásból való kiválásra a Mhötv. 89.§-ában leírtakat kell alkalmazni.  

A társuláshoz csatlakozni bármelyik hó 01. napjával lehet, azzal, hogy azt a csatlakozni 

szándékozó önkormányzat legalább 1 hónappal előbb, minősített döntéssel hozott testületi 

határozatával jelezte. 

A társulásból való kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt, ha a kizárandó 

önkormányzat érdeke, döntése, magatartása a többi önkormányzatnál önkormányzati érdeket 

sért. 

 

7.) A Társulási Megállapodás XIX. pontja helyébe az alábbi XIX. pont lép: 

 

XIX. EGYEBEK 

 

A Társulás időtartama:  Jelen társulási megállapodás 2013. április 01-től kezdődő 

hatállyal határozatlan időre szól. Ugyanezen időponttal a korábban elfogadott valamennyi 

módosítás és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás hatályát veszíti. 

 

A gazdasági szervezet költségvetési szervként ellátja – az alapítók által alapított, önállóan 

működő költségvetési szerv vonatkozásában is – az Áht. és Ámr. szabályai szerinti 

feladatokat. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy mivel szakmai szabályok 

miatt 2013. 09. 01. előtt az óvodai feladatok ellátását átszervezni nem lehet, az átmeneti 

időszakban a még külön meglévő Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati Óvoda-fenntartó 

Társulás feladatait is jelen társulás látja el, az Áht. 27. §. (5) bekezdése alapján, mint általa 

alapított és e célra kijelölt költségvetési szerv. 

 



Besorolása az Áht. 7. §-a alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

- Közalkalmazott (melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó) 

- Munkavállaló (melyekre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 

irányadó) 

- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

Szakágazati besorolása: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

Alapvető szakfeladata: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

Alkalmazott szakfeladata: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, 

660002 Egyéb pénzügyi tevékenység, 889921 Szociális étkeztetés, 889922 Házi 

segítségnyújtás, 841403 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolható 

szolgáltatások, 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás, 889924 Családsegítés, 881011 Idősek 

nappali ellátása, 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás. 

2013. 09. 01-től :851011 Óvodai nevelés, ellátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  856013 Fejlesztő 

felkészítés 889102 Családi Napközi 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 889109 

Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások. 

  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

Kelt: Mihályháza, 2013. április 01. 

 

Mészáros Géza 

elnök 

  



FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ 
TÁRSULÁS 

8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

Tel./Fax.: 89/346-066 

E-mail: fixpont@citromail.hu 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

a belső ellenőrzési, házi segítségnyújtási, étkeztetési, családsegítési és gyermekjóléti 

szolgálat, nappali ellátás, falugondnoki szolgálat, óvodai nevelés és családi napközi 

feladatok ellátására 

(egységes szerkezetben) 

Jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /a továbbiakban: 

Mhötv./ 87. §-a alapján jogi személyiségű társulást hoznak létre a jelen megállapodásban 

részletesen rögzített feltételek szerint. Az alapításról nem jogszabály rendelkezett. 

Jelen Társulási Megállapodást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /a 

továbbiakban: Áht./ 11. §-a alapján a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás és a 

Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati Óvoda-fenntartó Társulás egyesítésével, azok 

összeolvadásával fogadják el az alapítók az alábbiak szerint, 2013. április 01. napi hatállyal: 

 

 

I. A TÁRSULÁS NEVE , SZÉKHELYE 

 

Neve:   FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

Székhelye:  8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

 

 

II. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJE 

 

Kemeneshőgyész község Önkormányzata 8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. /Molnár 

Veronika polgármester/ 

Kemenesszentpéter község Önkormányzata 8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. /Pirka 

Károly polgármester/ 



Malomsok község Önkormányzata 8533. Malomsok Fő tér 10. /Barczáné Majsa Klára 

polgármester/  

Marcaltő község Önkormányzata 8532. Marcaltő Fő tér 13. /Sandl Zoltán polgármester/ 

Mihályháza község Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. /Mészáros Géza 

polgármester/ 

Nagyacsád község Önkormányzata 8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. /Szalóky Nándor 

polgármester/ 

Várkesző község Önkormányzata 8523. Várkesző Kossuth u. 36. /Konczos Ernő 

polgármester/ 

Egyházaskesző község Önkormányzata 8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. /Lendvai 

Jánosné polgármester/ 

Mihályháza község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

/Markos Róbertné elnök/ 

Csatlakozó Önkormányzatok: 

Külsővat község Önkormányzata 9532. Külsővat Kossuth u. 70. /Aczél Péter polgármester/ 

Gecse község Önkormányzata 8543. Gecse Kossuth u. 178. /Istenes Gyula polgármester/ 

 

III. A TÁRSULÁSHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA 

 

Kemeneshőgyész: 516 fő 

Kemenesszentpéter: 654 fő 

Malomsok: 544 fő 

Marcaltő: 790 fő 

Mihályháza: 765 fő 

Nagyacsád: 658 fő 

Várkesző: 192 fő 

Egyházaskesző: 492 fő 

Külsővat: 780 fő 

Gecse: 427 fő 

 

IV. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

IV/1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

 



Belső ellenőrzés főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/A. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. 

A feladatok ellátása során a társulás szakfeladatán az alábbi feladatokat látja el: 

- Az éves költségvetési javaslat, a végrehajtásról szóló féléves és éves beszámoló tervezetének 

megalapozottságáról vélemény nyilvánítása, 

- Költségvetési bevételek , kiadások figyelemmel kísérése, 

- A hitelfelvétel indokainak és megalapozottságának vizsgálata, 

- A jogszabályok, az önkormányzati döntések, a pénzkezelési szabályzat, más szabályzatok és 

belső utasítások megtartásának ellenőrzése, a bizonylati és okmányfegyelem megtartásának 

ellenőrzése, 

- Szabályszerű és ésszerű gazdálkodás érdekében véleménynyilvánítás, 

- Az önkormányzati tulajdon védelmi rendjének, szervezettségének és hatékonyságának 

vizsgálata és véleményezése, 

- A működés és gazdálkodás szervezettségének vizsgálata. 

 

A belső ellenőrzés szervezése: 

Az ellenőrzések szervezésére éves tervet kell készíteni, aminek tartalmazni kell az 

ellenőrzéseket, ellenőrzési fajtánként részletezve időpont, tárgy, időráfordítás, ellenőrizendő 

egység megnevezéssel. 

 

Az ellenőrzés végrehajtása: 

Az eljáró belső ellenőr a hatályos jogszabályok, szabályzatok szerint köteles eljárni. Az 

ellenőrzést általában a helyszínen kell végrehajtani. Amennyiben az ellenőr munkahelyén 

végzi az adatvizsgálást, ilyenkor előtérbe helyezendő az eredeti iratvédelem. 

Az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzést végző írásos jelentésbe foglalja. 

A jelentés szerkezeti felépítése: bevezető (általános értékelés), megállapítások, teendők 

intézkedések tagolásban épül fel. 

Szabálytalanság esetén az ellenőr a szabálytalanság fokának mérlegelésével javaslatot tesz. A 

belső ellenőrzést záró tárgyalással kel realizálni. 

 

IV/2. A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A házi segítségnyújtás főbb területei: 



A feladatot jelen megállapodás 1/B. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. A házi segítségnyújtást a Társulás szakfeladatán keresztül végzi. 

 

A házi segítségnyújtás szervezése: 

A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a 

házi segítségnyújtás feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

jogszabályokban meghatározottak szerint. 

 

A házi segítségnyújtás végrehajtása: 

A házi segítségnyújtást –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel rendelkező 

személy közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik közalkalmazotti jogviszonyban a 

Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a Társulás elnöke 

gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális gondozó 

kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a szociális 

gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester egyetértése szükséges. A 

Társulás a házi segítségnyújtásra igénybe vehető állami támogatással április 30-ig elszámol a 

községek fele. A Társult községekbe bejelentett lakcímmel rendelkező személyek után kapott 

normatíva összegéből levonásra kerül az adott községben ténylegesen munkát végző szociális 

gondozóval kapcsolatba felmerült valamennyi bér- és dologi jellegű költség. A különbözetet a 

Társulás az elszámolást követő 15 banki munkanapon belül pénzeszköz átadás formájában 

juttatja a községeknek. 

A házi segítségnyújtásban részesítendő személy ellátásához a területileg illetékes első fokú 

hatóság jogerős határozata szükséges határozata szükséges! 

 

IV/3. ÉTKEZTETÉS 

 

Az étkeztetés főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/C. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. Az étkeztetést a Társulás szakfeladatán keresztül külső beszállítóval 

végzi. 

 

Az étkeztetés szervezése: 



A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottja közreműködésével ellátja a házi segítségnyújtás 

feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban meghatározottak 

szerint. 

 

Az étkeztetés végrehajtása: 

Az étkeztetést a Társulás elsődlegesen az adott községben működő önkormányzati fenntartású 

Konyha üzemeltetőjével, amennyibe ez nincs a községben szolgáltatási szerződésben lévő 

vállalkozóval kötött megállapodással biztosítja. A társulás a szolgáltatási szerződés 

kedvezményezettjével havonta egyeztetve, az onnan kiállított számla megtérítésével juttatja 

vissza a normatív támogatást a községeknek. A társult tagok a szociális étkeztetés díjából napi 

egy adagra vetítve a Társulástól maximum a költségvetési törvényben étkeztetés címén 

megállapított és megkapott támogatás 251-ed részét igényelheti. A társulás a kapott 

normatívákkal évente elszámol április 30-ig.  

Az étkeztetésben részesítendő személy ellátásához a területileg illetékes első fokú hatóság 

jogerős határozata szükséges határozata szükséges! 

 

IV/4. CSALÁDSEGÍTÉS 

 

A családsegítés főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/D. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. A családsegítést a Társulás szakfeladatán keresztül végzi. 

 

A családsegítés szervezése: 

A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv  alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a 

családsegítés feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban 

meghatározottak szerint. 

 

A családsegítés végrehajtása: 

A családsegítés –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel rendelkező személy 

közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik közalkalmazotti jogviszonyban a 

Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a Társulás elnöke 

gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális gondozó 



kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a szociális 

gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester(ek) egyetértése szükséges. A 

Társulás a családsegítésre igénybe vehető állami támogatással április 30-ig elszámol a 

községek fele, január 01-i lakosságszám alapján. 

 

IV/5. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTAT 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/E. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. A gyermekjóléti szolgáltatást a Társulás szakfeladatán keresztül végzi. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás szervezése: 

A gyermekvédelmi alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja 

a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

jogszabályokban meghatározottak szerint. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás végrehajtása: 

A gyermekjóléti szolgáltatást –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel 

rendelkező személy közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik közalkalmazotti 

jogviszonyban a Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a 

Társulás elnöke gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális 

gondozó kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a 

szociális gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester(ek) egyetértése 

szükséges. A Társulás a gyermekjóléti szolgáltatásra igénybe vehető állami támogatással 

április 30-ig elszámol a községek fele, a január 01-i lakosságszám alapján. 

 

IV/6. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (NAPPALI ELLÁTÁS) 

 

Az idősek nappali ellátásának (nappali ellátás) főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/F. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. Az idősek nappali ellátását (nappali ellátás) a Társulás szakfeladatán 

keresztül végzi. 

 



Az idősek nappali ellátása (nappali ellátás) szervezése: 

A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja az 

idősek nappali ellátásának (nappali ellátás) feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló jogszabályokban meghatározottak szerint. 

 

Az idősek nappali ellátása (nappali ellátás) végrehajtása: 

Az idősek nappali ellátása (nappali ellátás) –szociálpedagógus vagy felsőfokú szakmai 

végzetséggel rendelkező személy közreműködésével- szociális gondozók végzik, akik 

közalkalmazotti jogviszonyban a Társulás, mint költségvetési szerv alkalmazottai. 

Munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető 

felelős. A szociális gondozó kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi 

felelősségre vonásához a szociális gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti 

polgármester egyetértése szükséges. A Társulás az idősek nappali ellátására (nappali ellátás) 

igénybe vehető állami támogatással április 30-ig elszámol a községek fele. A Társult 

községekbe bejelentett lakcímmel rendelkező személyek után kapott normatíva összegéből 

levonásra kerül az adott községben ténylegesen munkát végző szociális gondozóval 

kapcsolatba felmerült valamennyi bér- és dologi jellegű költség. A különbözetet a Társulás az 

elszámolást követő 15 banki munkanapon belül pénzeszköz átadás formájában juttatja a 

községeknek. 

Az idősek nappali ellátásában (nappali ellátás) részesített személy ellátásához a területileg 

illetékes első fokú hatóság jogerős határozata szükséges határozata szükséges! 

 

IV/7. FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 

 

A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/G. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. Az falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatot a Társulás szakfeladatán 

keresztül végzi. 

 

A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat szervezése: 

A szociális alapellátásról való gondoskodás körében a társulás, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottaival –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a 



falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló jogszabályokban meghatározottak szerint. 

 

A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat végrehajtása: 

A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat ellátását jogszabályban előírt tanfolyami 

végzettséggel rendelkező gondozók végzik, akik közalkalmazotti jogviszonyban a Társulás, 

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a 

Társulás elnöke gyakorolja, szakmai irányításukért a szakmai vezető felelős. A szociális 

gondozó kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a 

szociális gondozó tényleges munkavégzési helye szerinti polgármester egyetértése szükséges. 

A Társulás a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat által igénybe vehető állami támogatással 

április 30-ig elszámol a községek fele. A különbözetet a Társulás az elszámolást követő 15 

banki munkanapon belül pénzeszköz átadás formájában juttatja a községeknek. 

A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat ellátásához a területileg illetékes első fokú hatóság 

jogerős határozata szükséges határozata szükséges! 

 

IV/8. ÓVODAI NEVELÉS (2013.09.01-től) 

 

Az óvodai nevelés főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/H. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. 

A feladatok ellátása során a társulás az intézmény(ek) vezetésével a jogszabályban előírt 

képesítési követelményeknek megfelelő vezető óvónőt /magasabb-vezetőt/ bíz meg az 

önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában szabályozottak szerint. 

 

Az óvodai nevelés szervezése: 

Az óvodai nevelés szervezésére pedagógiai programot kell készíteni, és a szakmai előírások 

szerint betartani. 

 

Az óvodai nevelés végrehajtása: 

Az óvodai nevelés során az alkalmazottak a hatályos jogszabályok, szabályzatok szerint 

kötelesek eljárni. 

Amennyiben társult Önkormányzat illetékességi területén Óvodát / Tagintézményt tart fenn, 

annak dologi, személyi kiadásait –amennyiben az éves költségvetési törvényben biztosított 



állami támogatás nem fedezi- saját költségvetésében kell biztosítani. Tagintézményben 

alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült valamennyi kiadás és a Tagintézmény létszámadata 

alapján megillető állami támogatás különbözetéről társult Önkormányzatok április 30-ig 

elszámolnak egymással. Befizetési illetve visszafizetési kötelezettségeiket társult 

Önkormányzatok pénzeszköz átadás formájában teljesítik elszámolást követő 15 banki 

munkanapon belül. Amennyiben előre látható, hogy a fentiekben körülírt finanszírozási 

móddal a pénzeszköz átadások összegszerűsége meghaladja az évi 100.000 Ft-ot , annak 12 

havi egyenlő részletben való megállapodásában állapodnak meg társult Önkormányzatok oly 

módon, hogy a pénzeszköz átadás minden tárgyhó 02. napjáig megtörténjen. 

Ha bármely önkormányzat illetékességi területén már működő Tagintézményt oly módon 

veszi igénybe a Társulás tagja, hogy Ő saját közigazgatási területén intézményt nem tart fenn, 

ugyancsak a fentiekben leírtak szerinti elszámolás az irányadó azzal a különbséggel, hogy a 

saját közigazgatási területén intézményt fenntartó önkormányzat elszámol az igénybe vett 

Tagintézmény illetékességi területe szerinti Önkormányzattal –ellenkező megállapodás 

hiányában- gyermeklétszám arányban.  

 

IV/9. A GYERMEKFELÜGYELET, CSALÁDI NAPKÖZI (2013.09.01-től) 

 

A gyermekfelügyelet, családi napközi főbb területei: 

A feladatot jelen megállapodás 1/I. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok a 

társulás útján látják el. 

 

A gyermekfelügyelet, családi napközi szervezése: 

A gyermekvédelmi gondoskodás körében a társulás önállóan működő költségvetési szervén 

keresztül –szakmai vezető igénybevételével- ellátja a gyermekfelügyelet, családi napközi 

feladatait, a feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban meghatározottak 

szerint. 

 

A gyermekfelügyelet, családi napközi végrehajtása: 

A gyermekfelügyeletet, családi napközit –pedagógus vagy felsőfokú szakmai végzetséggel 

rendelkező személy közreműködésével- külön jogszabályban (29/2003. (V. 20.) ESzCsM 

rendelet; a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének 

szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és 

felkészítő tanfolyamról) meghatározott képesítéssel rendelkező gondozók végzik, akik 



közalkalmazotti jogviszonyban a Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szerv 

alkalmazottai. Munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja, szakmai 

irányításukért felelős. A gyermekfelügyelő, családi napközit ellátó dolgozó kinevezéséhez, 

felmentéséhez, jutalmazásához, fegyelmi felelősségre vonásához a gondozó tényleges 

munkavégzési helye szerinti polgármester egyetértése szükséges. A Társulás a 

gyermekfelügyeletre, családi napközire igénybe vehető normatív támogatással április 30-ig 

elszámol a községek fele. A Társult községekbe bejelentett lakcímmel rendelkező személyek 

után kapott állami támogatás összegéből levonásra kerül az adott községben ténylegesen 

munkát végző szociális gondozóval kapcsolatba felmerült valamennyi bér- és dologi jellegű 

költség. A különbözetet a Társulás az elszámolást követő 15 banki munkanapon belül 

pénzeszköz átadás formájában juttatja a községeknek. Amennyiben az elszámolás azért nem 

lehetséges, mivel részmunkaidőben vagy más okból az adott közalkalmazott a Társulás 

fenntartásában működő Óvodának / Tagintézménynek is alkalmazottja akkor munkaköri 

leírásában szereplő munkaidő beosztásból számítható arányszám szerint kell elszámolni. 

 

 

V. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, DÖNTÉSHOZÓ SZERV TAGJAINAK 

SZAVAZATARÁNYA 

 

A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult települések 

polgármesterei alkotják, mint a Képviselő-testületek által delegált tagok. A Nemzetiségi 

Önkormányzat annak elnöke képviseli. Az elnök vonatkozásában a polgármesterekre irányadó 

rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

Szavazatarány: A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 

 

 

VI. DÖNTÉSHOZATAL MÓDJA, MINŐSÍTETT DÖNTÉSHOZATAL ESETEI 

 

A döntéshozatal módja: nyílt vagy titkos szavazás. A döntéshozatalra a Mhötv. 94.§-ában 

leírtakat kell alkalmazni. 

Minősített többség szükséges: vezető kinevezéséhez, társulásból történő kizáráshoz, 

csatlakozáshoz, más jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

 



VII.A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 

 

- Négyszögletű Kerekerdő Napköziotthonos Óvoda Családi Napközi (2013.09.01-től), 

mint önállóan működő költségvetési szerv. 

- FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete (2013.03.01-

től), mint önállóan működő költségvetési szerv. 

 

 

VIII. A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL 

KAPCSOLATOSAN AZ EGYES KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK PÉNZÜGYI 

HOZZÁJÁRULÁSÁNAK, MÉRTÉKÉKE, TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

 

A pénzügyi hozzájárulás mértékére és teljesítésének módjára a IV.) pontban az adott feladat 

végrehajtására meghatározott szabályokat kell alkalmazni. A pénzeszköz átadások - átvételek 

módjáról jelen megállapodás 3. számú függelékében meghatározottak szerint kell eljárni. 

 

 

IX. A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS NEM 

TELJESÍTÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ELJÁRÁS 

 

Abban az esetben, ha a társult önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen 

megállapodás szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, az 

alábbi eljárás az irányadó: 

a.) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a társulás székhely 

önkormányzatának polgármestere írásban 8 napos fizetési határidő megjelölésével felszólítja 

az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére. 

b.) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig 

nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a székhely önkormányzat polgármestere azonnali 

beszedési megbízást –inkasszót- nyújt be a követelésre az önkormányzat bankszámlája 

terhére. 

c.) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen 

megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás lejártát követő 60 napon belül nem 

teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető (1996. évi XXV. törvény 4. 

§. (2) bekezdés f.) pontja alapján). 



Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez a társult önkormányzatok több mint felének 

egyetértése szükséges. 

A társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás 

teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó rendelkezését a megállapodás 4. számú 

függeléke tartalmazza. 

 

 

X. A TÁRSULÁS VAGYONA, VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI, A TULAJDONOSI 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

A költségvetési szerv alapításakor ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, alapfeladatai ellátása 

céljából az alapítók által megkötött társulási megállapodás szerinti használati jogokat 

gyakorolja. A működése során keletkező vagyontárgyakat az alapfeladatok sérelme nélkül 

hasznosítja és a társulási tanács döntése alapján idegenítheti el. Vagyonátadásról a Társulási 

Tanács dönt. 

 

A vagyon felett rendelkező: Társulási Tanács 

Mellékletek:   

2. számú melléklet Ingatlan és ingó vagyonról 

 

 

XI. INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI JOGOK 

GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

Alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az alapításhoz a Képviselő-testületek 

hozzájárulása, határozata szükséges. 

Alapítói, jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: 

Alapító önkormányzatok: 

12. Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete 8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-

3. 

13. Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete 8516. Kemeneshőgyész 

Kossuth u. 107. 

14. Kemenesszentpéter község Önkormányzat Képviselő-testülete 8518. 

Kemenesszentpéter Béke u. 2. 



15. Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete 8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

16. Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete 8532. Marcaltő Fő tér 13. 

17. Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 8533. Malomsok Fő tér 10. 

18. Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

19. Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete 8523. Egyházaskesző 

Kossuth u. 57. 

20. Mihályháza község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

Csatlakozó önkormányzatok: 

21. Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete 9532. Külsővat Kossuth u. 70. 

22. Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete 8543. Gecse Kossuth u. 178. 

 

Működési területe: Veszprém megye, Pápai járás, ezen belül a költségvetési szervet alapító 

önkormányzatok illetékességi területe. 

Az esetlegesen csatlakozó önkormányzatokat, a csatlakozással alapítói jogosultság illeti meg. 

Az esetlegesen kiváló önkormányzatok a kiválással alapítói jogosultságukat elvesztik. 

Alapítói jogok gyakorlásáról jogszabályi rendelkezéseken kívül a Társulás nem rendelkezik. 

 

 

XII. A TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS RENDJÉTŐL ELTÉRŐ FELADATELLÁTÁS 

MÓDJA 

 

A társulás általános rendjétől eltérően feladatot nem lát el. 

 

 

XIII. A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS 

ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI 

 

A Társulás a jogszabályokban előírt - szolgáltatásai igénybevételének feltételeit - további 

szabályhoz nem köti. 

 

 

XIV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉRŐL TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÁS 

 



A Társulás működéséről, az azt alkotó önkormányzatok Képviselő-testületeinek, minden és 

április 30-ig köteles beszámolni. A beszámoló tartalmazza; szöveges értékelést és a Magyar 

Államkincstár fele leadott pénzügyi elszámolás (beszámoló) pénzügyi adatait. 

 

 

XV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE 

 

A Társulás működésének ellenőrzésére a felügyeleti szervnél érvényes szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

 

XVI. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

A megállapodást módosítani a Társulást alkotó települések Képviselő-testületeinek döntésével 

lehet. A módosításhoz valamennyi Képviselő-testület határozata szükséges. Eltérő 

rendelkezés hiányában a módosítás hatálybalépése az a nap amikor az azt módosító 

Képviselő-testületi határozatok közül a legutóbbit elfogadják. Megállapodás módosítását 

bármelyik Társulásban részt vevő önkormányzat kezdeményezheti. 

 

 

XVII. A TÁRSULÁSBÓL VALÓ KIVÁLÁS, KIZÁRÁS ÉS CSATLAKOZÁS 

FELTÉTELEI 

 

A társulásból való kiválásra a Mhötv. 89.§-ában leírtakat kell alkalmazni.  

A társuláshoz csatlakozni bármelyik hó 01. napjával lehet, azzal, hogy azt a csatlakozni 

szándékozó önkormányzat legalább 1 hónappal előbb, minősített döntéssel hozott testületi 

határozatával jelezte. 

A társulásból való kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt, ha a kizárandó 

önkormányzat érdeke, döntése, magatartása a többi önkormányzatnál önkormányzati érdeket 

sért. 

 

 

XVIII. MEGSZŰNÉS ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL VALÓ 

ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA 



 

Megszűnés: A társulás megszűnik, a Mhötv. 91. §-ában leírt esetekben, illetve ha annak 

megszűnését valamennyi tag Képviselő-testületi határozattal kimondja. Megszűnik akkor is, 

ha tagjainak száma 2 alá csökken. 

Elszámolás módja: A társulás megszűnése esetén , a vagyont az önkormányzatok között 

hozzájárulásának arányában kell felosztani. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és 

a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az esetleges közfeladat vagy 

közszolgáltatás ellátását veszélyeztesse. Amennyiben a társulásból kilépő önkormányzat 

bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban 

vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács döntésével 

megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. A teljesítést 

követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 

 

 

 

XIX. EGYEBEK 

 

A Társulás időtartama:  Jelen társulási megállapodás 2013. április 01-től kezdődő 

hatállyal határozatlan időre szól. Ugyanezen időponttal a korábban elfogadott valamennyi 

módosítás és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás hatályát veszíti. 

 

A gazdasági szervezet költségvetési szervként ellátja – az alapítók által alapított, önállóan 

működő költségvetési szerv vonatkozásában is – az Áht. és Ámr. szabályai szerinti 

feladatokat. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy mivel szakmai szabályok 

miatt 2013. 09. 01. előtt az óvodai feladatok ellátását átszervezni nem lehet, az átmeneti 

időszakban a még külön meglévő Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati Óvoda-fenntartó 

Társulás feladatait is jelen társulás látja el, az Áht. 27. §. (5) bekezdése alapján, mint általa 

alapított és e célra kijelölt költségvetési szerv. 

 

Besorolása az Áht. 7. §-a alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

- Közalkalmazott (melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó) 



- Munkavállaló (melyekre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 

irányadó) 

- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

Szakágazati besorolása: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

Alapvető szakfeladata: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

Alkalmazott szakfeladata: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, 

660002 Egyéb pénzügyi tevékenység, 889921 Szociális étkeztetés, 889922 Házi 

segítségnyújtás, 841403 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolható 

szolgáltatások, 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás, 889924 Családsegítés, 881011 Idősek 

nappali ellátása, 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás. 

2013. 09. 01-től :851011 Óvodai nevelés, ellátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  856013 Fejlesztő 

felkészítés 889102 Családi Napközi 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 889109 

Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások. 

  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Kelt: Mihályháza, 2013. április 01. 

 

Mészáros Géza 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban részt vevő 

Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Nagyacsád   8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. 

7.   Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

8.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

9.   CNÖ Mihályháza  8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

10.   Külsővat   9532. Külsővat Kossuth u. 70. 

11.    Gecse     8543. Gecse Kossuth u. 178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/A. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban belső ellenőrzés 

feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

7.   CNÖ Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

8.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/B. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban házi 

segítségnyújtás feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

7.    Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

8.    CKÖ Mihályháza  8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

9.   Külsővat   9532. Külsővat Kossuth u. 70. 

10.   Gecse    8543. Gecse Kossuth u. 178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/C. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban étkeztetés 

feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Nagyacsád   8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. 

7.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

8.    Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/D. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban családsegítés 

feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

7.   Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/E. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

7.   Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/F. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban idősek nappali 

ellátása (nappali ellátás) feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Béke u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.    CKÖ Mihályháza  8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

7.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

8.   Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/G. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 1. 

3.   Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

4.   Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/H. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban óvodai nevelés 

feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Jókai u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.   Nagyacsád   8521. Nagyacsád Deák F. u. 1-3. 

7.    Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

8.    Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/I. számú melléklet a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásban 

gyermekfelügyelet, családi napközi feladatban részt vevő Önkormányzatok jegyzékéről: 

 

Sorszám:   Önkormányzat neve:   Önkormányzat címe: 

1.    Kemeneshőgyész  8516. Kemeneshőgyész Kossuth u. 107. 

2.    Kemenesszentpéter  8518. Kemenesszentpéter Jókai u. 2. 

3.    Malomsok   8533. Malomsok Fő tér 10. 

4.   Marcaltő   8532. Marcaltő Fő tér 13. 

5.    Mihályháza   8513. Mihályháza Jókai u. 2. 

6.    Egyházaskesző  8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57. 

7.    Várkesző   8523. Várkesző Kossuth u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú  melléklet 
 

 

Ingatlan és ingó vagyonleltár 

 

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásához 

 

 

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 

Ingatlanok: 

Önkormányzat Mihályháza (8513. Mihályháza Petőfi u. 8.) 

Óvoda Kemenesszentpéter 272. hrsz. 

Óvoda Kemeneshőgyész 337. hrsz. 

Óvoda Nagyacsád 283/1. hrsz. 

Óvoda Egyházaskesző hrsz. 

Családi Napközi Mihályháza 3. hrsz. 

Családi Napközi Kemeneshőgyész 337. hrsz. 

Idősek Otthona Egyházaskesző hrsz. 

Gazdasági Szervezet (8516. Kemeneshőgyész Szabadság u. 9.) 

A feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyakat az intézményi leltár tartalmazza. 

 

 

Kelt: Mihályháza, 2013. április 01. 

 

 

 

 

Pirka Károly     Molnár Veronika   Szalóky Nándor 

polgármester    polgármester   polgármester 

 

 

 Barczáné Majsa Klára  Sandl Zoltán   Mészáros Géza 

polgármester    polgármester   polgármester 

 

 

Konczos Ernő László   Lendvai Jánosné  Markos Róbertné 

polgármester    polgármester   elnök 

 

 

Aczél Péter    Istenes Gyula 

polgármester    polgármester 



 

1. számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásához 

 

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott polgármesterek Képviselő-testületeink megbízásából a mai napon 2013. április 01-

én a Társulási Megállapodást kézjegyünkkel elláttuk: 

 

 

1.) Kemeneshőgyész község Önkormányzata Molnár Veronika polgármester 

 

 

2.) Kemenesszentpéter község Önkormányzata Pirka Károly polgármester 

 

 

3.) Malomsok község Önkormányzata  Barczáné Majsa Klára polgármester 

 

 

4.) Marcaltő község Önkormányzata   Sandl Zoltán polgármester 

 

 

5.) Mihályháza község Önkormányzata  Mészáros Géza polgármester 

 

 

6.) Nagyacsád község Önkormányzata  Szalóky Nándor polgármester 

 

 

7.) Várkesző község Önkormányzata  Konczos Ernő László polgármester 

 

 

8.) Egyházaskesző község Önkormányzata  Lendvai Jánosné polgármester 

 

 

9.) CKÖ Mihályháza      Markos Róbertné elnök 



10.) Külsővat község Önkormányzata  Aczél Péter polgármester 

 

 

11.) Gecse község Önkormányzata   Istenes Gyula polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásához 

ZÁRADÉK 

Alulírott jegyzők igazoljuk, hogy jelen társulási megállapodást a Képviselő-testületek az 

alábbi számú határozatukkal fogadták el: 

 

1.) Marcaltői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: 

- Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával. 

- Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával 

- Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával, 

- Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával. 

Hegyiné Böröcz Adél 

jegyző 

 

 

2.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: 

- Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával, 

- Kemenesszentpéter község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) 

számú határozatával, 

- Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával. 

 

Markácsné Kiss Vera 

jegyző 

 

 

3.) Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: 

- Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013.(__.__.) számú 

határozatával, 

- Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013. (__.__) számú 

határozatával, 



- CNÖ Mihályháza a __/2013.(__.__.) CNÖ számú határozatával 

 

Dr. Szabadics Zsuzsanna 

jegyző 

 

4.) Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: 

- Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete a __/2013. (__.__.) számú 

határozatával. 

 

Pfilfné Bagics Judit 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásához 

 

 

MEGÁLAPODÁS 

pénzeszköz  átadás-átvételéről a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás működtetéséhez 

 

amely létrejött: 

- egyrészről Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete /8516. 

Kemeneshőgyész  Kossuth u. 107./ képviseli: Molnár Veronika polgármester, mint 

pénzeszköz átadó, 

- másodrészről Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete /8533. Malomsok 

Fő tér 10./ képviseli: Barczáné Majsa Klára polgármester, mint pénzeszköz átadó, 

- harmadrészről Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testülete /8532. Marcaltő 

Fő tér 13./ képviseli: Sandl Zoltán polgármester, mint pénzeszköz átadó, 

- negyedrészről Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete /8523. Várkesző 

Kossuth u. 36./ képviseli: Konczos Ernő László polgármester, mint pénzeszköz átadó, 

- ötödrészről Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete /8521. Nagyacsád 

deák F. u. 1-3./ képviseli: Szalóky Nándor polgármester, mint pénzeszköz átadó,  

- hatodrészről Kemenesszentpéter község Önkormányzat Képviselő-testülete /8518. 

Kemenesszentpéter Béke u. 2./ képviseli: Pirka Károly polgármester, mint pénzeszköz 

átadó,  

- hetedrészről Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testülete /8523. 

Egyházaskesző Kossuth u. 57./ képviseli: Lendvai Jánosné polgármester, mint 

pénzeszköz átadó,  

- nyolcadrészről Mihályházi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

/8513. Mihályháza Jókai u. 2./ képviseli: Markos Róbertné elnök, mint pénzeszköz 

átadó,  

- kilencedrészről Mihályháza község Önkormányzat Képviselő-testülete /8513. 

Mihályháza Jókai u. 2./ képviseli: Mészáros Géza polgármester, mint pénzeszköz 

átadó,  

- tizedrészről Külsővat község Önkormányzat Képviselő-testülete /9532. Külsővat 

Kossuth u. 70./ képviseli: Aczél Péter polgármester, mint pénzeszköz átadó, 



- tizenegyedrészről Gecse község Önkormányzat Képviselő-testülete /8543. Gecse 

Kossuth u. 178. /képviseli: Istenes Gyula polgármester, mint pénzeszköz átadó, (a 

továbbiakban együtt: mint pénzeszköz átadók),valamint 

- a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás, mint jogi személyiségű 

önkormányzati társulás, mint pénzeszköz átvevő között alulírott napon és helyen az 

alábbi feltételekkel: 

 

1.) Az Átadók az Átvevő részére jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint 

községenkénti bontásban, költségvetési rendeletükben meghatározott összeget 

biztosítják a társulás működéséhez. Amennyiben Átvevő költségvetési forrásból 

pénzösszeghez jutott és annak a Társulási Megállapodásban foglaltak szerinti 

elszámolása után maradványa keletkezett azt elszámolást követően Átadó részére 

visszajuttatja. Az elszámolásnál figyelemmel kell lenni a Magyar Államkincstár 

finanszírozási megosztására. 

2.) Az Átadó az Átvevő részére az 1.) pontban meghatározott összeget működési célra a 

megállapodásban rögzített feladatok ellátására biztosítja. 

3.) Az 1.) pontban meghatározott összeget Átadók utalják az Átvevő FIX-PONT 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás Kinizsi Bank Nyrt-nél vezetett 73200196-

11311108 számú költségvetési elszámolási számla elnevezésű bankszámlája javára. 

Ugyanakkor Átvevő pénzeszköz átadási kötelezettségének az alábbi költségvetési 

elszámolási számla elnevezésű számlákra utalással teljesíti kötelezettségét: 

- Kemeneshőgyész község Önkormányzata Zirci Takarékszövetkezet 73900425-

19014001, 

- Malomsok község Önkormányzata Téti Takarék Szövetkezet  59800149-11015534, 

- Marcaltő község Önkormányzata OTP Bank Nyrt. 11748045-15428103, 

- Kemenesszentpéter község Önkormányzata Zirci Takarékszövetkezet 73900425-

11083274 

- Nagyacsád község Önkormányzata Zirci Takarékszövetkezet 73900425-19014379, 

- Várkesző község Önkormányzata OTP Bank Nyrt. 11748045-15426644, 

- Egyházaskesző község Önkormányzata OTP Bank Nyrt. 11748045-15426620, 

- Mihályháza község Önkormányzata Kinizsi Bank Nyrt. 73200196-11299819, 

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kinizsi Bank Nyrt. 73200196-11309578, 

- Külsővat község Önkormányzata OTP Bank Nyrt. 11748045-15426699, 

- Gecse község Önkormányzata OTP Bank Nyrt. 11748045-15426572.  



4.) A felek további elszámolási kötelezettséget írnak elő önkormányzatok között 

költségvetésük végrehajtási rendeleteinek elfogadásáig. 

5.) Átvevő tudomásul veszi, hogy a pénzösszegek felhasználásról legkésőbb tárgyévet 

követő év április 01-ig írásban tájékoztatja átvevőket. 

6.) A fele kikötik, hogyha az Átvevő illetve Átadók nem teljesítik a 4.) – 5.) pontban 

foglalt kötelezettségeiket, akkor az Átadók illetve Átvevő visszakövetelheti az átadott 

– átvett pénzeszközt az 5.) pontban megjelölt határnapot követő 30 naptári napon 

belül. 

7.) A felek megegyeznek abban, hogyha a 6.) pontban foglalt helyzet áll elő, akkor a 

pénzeszköz átadást kölcsönszerződésnek tekintik, a az Átadók illetve Átvevő ügyleti 

kamatra tarthat igényt az átadott illetve átvett pénzösszegre. 

8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

alulírott napon és helyen  aláírták! 

 

Kelt: Mihályháza, 2013. április 01. 

 

 

Átvevő részéről: 

 

Mészáros Géza elnök       ______________________ 

 

 

Átadók részéről: 

 

Molnár Veronika Kemeneshőgyész község Polgármestere  ______________________ 

 

Barczáné Majsa Klára Malomsok község Polgármestere  ______________________ 

 

Sandl Zoltán Marcaltő község Polgármestere   ______________________ 

 

Pirka Károly Kemenesszentpéter község Polgármestere  ______________________ 



 

Szalóky Nándor Nagyacsád község Polgármestere   ______________________ 

 

Konczos Ernő László Várkesző község Polgármestere  ______________________ 

 

Lendvai Jánosné Egyházaskesző község Polgármestere  ______________________ 

 

Markos Róbertné CKÖ Mihályháza Elnök    ______________________ 

 

Nádasdi Lajos Mihályháza község Alpolgármestere  ______________________ 

 

Aczél Péter Külsővat község Polgármestere    ______________________ 

 

Istenes Gyula Gecse község Polgármestere    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) számú függelék a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásához 

FELHATALMAZÁS  

azonnali beszedési megbízás alkalmazására  

a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásához 

 
 

Alulírott ______________________________ község Önkormányzata (Kedvezményezett neve) (székhelye: 

_________________________________________________________, adószáma:_______________________; képviseli: 

_______________________________ polgármester) az alábbi pénzintézetnél vezetett számlára/számlákra 

vonatkozóan ezennel felhatalmazom a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás-t, hogy a  Társulási 

Megállapodás, mint kötelezettségvállalás dokumentuma szerint vállalt kötelezettségem megszegése vagy nem 

teljesítése miatti követelést a ____________________________________ számú számla javára „azonnali beszedési 

megbízás” alkalmazásával érvényesítse.  

 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes és csak a jogosult FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

 

 A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama 35 nap. 

 

Pénzintézet : ………………………………………………………………………. 

 

Számlaszám: _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _  _  _ és azok alszámlái 
 

Kelt: ......................................, 2013. ........................... hó ....... nap 

 

 
 ............................................................... 

         Kötelezett számlatulajdonos  

   

    

 

 

Záradék: 

 

Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt, amelyért 

felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető pénzintézete, 

nyilvántartásba vettük. 

Kelt: ......................................, 2013. ......................... .. hó ....... nap 

 

................................................... 

(pénzintézet) 

 

 

 


