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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
2016. március 31-i ülésére 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Megállapodás  jogi  segítségnyújtó  tevékenység  ellátása  és  finanszírozása
tárgyában

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulásának  Többcélú  Társulási  Megállapodása  (a
továbbiakban:  TTM)  III.2/4.  pontja  szerint  a  Társulás  család-  gyermek  és  ifjúságvédelmi
feladatokat lát el a térségben, és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.  A TTM  XII/3/4.
számú melléklete szerint:

„A CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM FELADATAIRÓL

2. Makro-térségi feladatellátás:

Várpalota székhellyel szervezett feladatok: 
                                                                    pszichológus, jogász
                                                                    közös foglalkoztatása, a tevékenység koordinálása”

Ennek megfelelően az önkormányzatok igényei alapján, az általuk megadott óraszámokhoz
igazodóan a Társulás megbízási szerződést kötött a jogi segítségnyújtó tevékenység ellátására
a „RÉVÉSZ” Jogvédő Alapítvánnyal. A megkötött szerződésben szereplő óraszámok:

Település Óra/hó Helyszín Alkalom
Várpalota 20 Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Várpalota (8100 Várpa-
lota, Felsőinkám u. 1.)

4x5 óra, vagyis hetente 5 órá-
ban

Berhida 1 Családsegítő  Szolgálat,  Berhida
(8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.)

Havi 1x1 óra

Pétfürdő 2 Gondozási  Központ,  Pétfürdő
(8105 Pétfürdő, Berhidai u. 54.)

Havi 1x2 óra

Ősi 2 Családsegítő  és  Gyermekjóléti
Szolgálat,  Ősi (8161 Ősi,  Kossuth
u. 117.)

Havi 1x2 óra

Öskü - Várpalotán kapja meg az ellátást, a
várpalotai órakeret tartalmazza 

-

Tés - Várpalotán kapja meg az ellátást, a
várpalotai órakeret tartalmazza

-

Jásd - Várpalotán kapja meg az ellátást, a
várpalotai órakeret tartalmazza

-

Mindösszesen: 25 óra/hó

A  Társulás  2016.  évi  költségvetéséről  rendelkező,  10/2016.  (III.  02.)  Társulási  Tanács
határozat  szerint  a  települési  önkormányzatok  igénybevétel-arányosan  biztosítják  a  fenti
feladatok ellátásának fedezetét 2016. évben az alábbiak szerint:

A  jogi  segítségnyújtó  szolgáltatás  finanszírozásához  a  települések  a  megkötött
szerződésben szereplő, a településen teljesített óraszám alapján járulnak hozzá. Öskü, Tés,
és  Jásd  települések  lakosai  Várpalotán  veszik  igénybe  a  jogi  segítségnyújtást.  Ezen
települések hozzájárulása a költségvetési egyeztetésen a települések részéről elhangzott
kérésnek  megfelelően,  a  2015.  év  teljesítési  adatai  (ellátotti  létszám)  alapján  került  a
Társulás  költségvetésében  tervezésre,  ami  a  tényleges  teljesítés  tükrében  minden
valószínűség szerint változni fog.



A megkötött szerződések alapján a Társulás a tevékenységeket folyamatosan biztosítja, és a
költségeket  a  benyújtott  számlák  alapján  folyamatosan  fizeti.  Ahhoz,  hogy  az
önkormányzatok a Társulás részére átutalják a feladat ellátásának fentiek szerint őket terhelő
költségét,  megállapodást  kell  kötni  a  finanszírozás  átadása  tárgyában.  A finanszírozást  a
települési önkormányzatok támogatásértékű pénzeszközként utalják át a Társulás számlájára.
Az utalás ütemezése: kettő részletben, a tervezett adatok alapján tárgyév április 15. napjáig,
illetve,  tárgyév  szeptember  15.  napjáig.  Nagyon  fontos,  hogy  az  önkormányzatot  terhelő
összeg mindig kellő időben és pontosan kerüljön átutalásra. A tényleges elszámolás Öskü, Tés
és Jásd településekkel a féléves illetve az év végi költségvetési zárást követően, 2016. július
31., illetve 2017. január 31. napjáig történik meg.

A jogi segítségnyújtó szolgáltatás feladat ellátásának 2016. évi finanszírozása érdekében, a
fedezet  átutalása  tárgyában  külön  megállapodást  kell  kötni  az  önkormányzatoknak  a
Társulással.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016. március 02-i ülésén 9/2016.
(III.  02.)  határozatával  a  Társulás  és  az  önkormányzatok  között  a  jogi  segítségnyújtó
tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő megállapodás tervezetét jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el!

Várpalota,  2016. március 24.

Talabér Márta
polgármester
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 592-676

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésén meghozta a
következő határozatot:

.../2016. (III. 31.) képviselő-testületi
határozat:

1)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Várpalota  Kistérség
Többcélú Társulása és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása
és finanszírozása  tárgyában kötendő 2016. évi megállapodást,  egyben felhatalmazza az
alpolgármestert a megállapodás aláírására.

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.

3) A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert,  hogy  a  megállapodás  elfogadásáról
Várpalota Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

Határidő: a megállapodás megkötésére: azonnal
Felelős: Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota,  2016. március 31.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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Melléklet a Képviselő-testület 
…/2016. (III. 31.) határozatához:

MEGÁLLAPODÁS 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA ÉS
FINANSZÍROZÁSA TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről:

Várpalota  Város  Önkormányzata (8100  Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.,)  képviseli:
Katona Csaba alpolgármester, és
Berhida Város Önkormányzata (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.) képviseli: Pergő Margit
polgármester, és
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata  (8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6.) képviseli: Horváth
Éva, polgármester, és
Ősi Község Önkormányzata  (8161 Ősi, Kossuth Lajos utca 40.) képviseli:  Kotzó László
polgármester, és
Öskü Község  Önkormányzata  (8191  Öskü,  Szabadság  tér  1.)  képviseli:  Ángyán  Tamás
polgármester, és
Tés Község Önkormányzata  (8109 Tés, Szabadság tér 1.)  képviseli:  Fodor-Bödös István
polgármester, és
Jásd Község Önkormányzata  (8424 Jásd, Dózsa György utca 1.) képviseli: Győry Tünde
polgármester

– a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok

másrészről:

Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása (székhely:  Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.,)
képviseli: Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás

a továbbiakban együttesen: Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.)  Felek  rögzítik,  hogy a  Társulás  a  Többcélú  Társulási  Megállapodás  III.2/4.  pontjában
foglaltaknak  megfelelően  közreműködik  a  térség  szociális,  illetve  család-  gyermek-  és
ifjúságvédelmi feladatainak ellátásában és szervezésében. Ennek keretein belül a Társulás az
Önkormányzatok által  lejelentett  igények alapján külön megbízási  szerződés megkötésével
gondoskodott a térségben a rászorulók részére jogi segítségnyújtó szolgáltatás biztosításáról.
A megbízási díj összege a 2016. évre: 5.000.-Ft/óra.

2.) Felek rögzítik, hogy a külön megbízási szerződés megkötéséhez az alábbi igényeket adták
le:

Település Óra/hó Helyszín Alkalom
Várpalota 20 Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Várpalota (8100 Várpa-
lota, Felsőinkám u. 1.)

4x5 óra, vagyis hetente 5 órá-
ban



Berhida 1 Családsegítő  Szolgálat,  Berhida
(8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.)

Havi 1x1 óra

Pétfürdő 2 Gondozási  Központ,  Pétfürdő
(8105 Pétfürdő, Berhidai u. 54.)

Havi 1x2 óra

Ősi 2 Családsegítő  Szolgálat,  Ősi  (8161
Ősi, Kossuth u. 40.)

Havi 1x2 óra

Öskü - Várpalotán kapja meg az ellátást, a
várpalotai órakeret tartalmazza 

-

Tés - Várpalotán kapja meg az ellátást, a
várpalotai órakeret tartalmazza

-

Jásd - Várpalotán kapja meg az ellátást, a
várpalotai órakeret tartalmazza

-

Mindösszesen: 25 óra/hó

3.) Felek rögzítik, hogy a Társulás a feladat ellátásáról folyamatosan gondoskodott, és annak a
költségeit 2016. január 01. napjától folyamatosan biztosította.

4.) Az Önkormányzatok vállalják, hogy a szolgáltatás biztosításának a 2.) pontban foglaltak
szerint megoszló, a feladat ellátásából az igényelt óraszám, illetve, a tényleges igénybevétel
(Öskü, Tés,  Jásd) szerint rájuk eső költségét a Társulás felé megtérítik.  A finanszírozást a
települési önkormányzatok támogatásértékű pénzeszközként utalják át a Társulás számlájára.
Az utalás ütemezése: kettő részletben, a tervezett adatok alapján tárgyév április 15. napjáig,
illetve, tárgyév szeptember 15. napjáig. A tényleges elszámolás Öskü, Tés és Jásd települések
önkormányzataival a féléves illetve az év végi költségvetési zárást követően, július 31., illetve
január 31. napjáig történik meg.

5.)  Jelen megállapodás  a  Felek jóváhagyásával,  az  utolsó elfogadó határozat  meghozatala
napján lép hatályba, és 2016. december 31. napján hatályát veszti. 
Hatálybalépés: 2016. ………………..................

Jelen  megállapodást  a  Felek  átolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Várpalota,  2016. március …. 

Várpalota Város Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Katona Csaba dr. Ignácz Anita Éva
alpolgármester jegyző

 
Berhida Város Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Pergő Margit         dr. Cseh Tamás
polgármester    jegyző
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Horváth Éva Jánosiné Izsó Ildikó
polgármester jegyző

Ősi Község Önkormányzata
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Kotzó László                              Andrásiné Marton Mónika
polgármester                                           jegyző

Öskü Község Önkormányzata
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Ángyán Tamás                            Borteleki Istvánné
polgármester                                         jegyző

Tés Község Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző

Fodor-Bödös István                    Borteleki Istvánné
polgármester jegyző 

Jásd Község Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Győry Tünde                                 Borteleki Istvánné
polgármester                                           jegyző

Várpalota Kistérség Többcélú 
Társulása képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

        Talabér Márta                      Sándor Tamás
a Társulási Tanács elnöke                     aljegyző
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