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ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  11/2011

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án
megtartott rendes, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Társulással
szembeni tartozások rendezésére

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

149/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Budakalász Város Képviselő-testülete hozzájárul a DPÖTK-val fennálló
tartozások rendezésére az alábbiak szerint: bevételként a 2009-2010. évi
közoktatási normatíva 7.799 e Ft-os összegét, kiadásként a Családsegítő
Szolgálat 2009-2010. évi működéséhez való hozzájárulást, a kistérségi
közoktatási referens béréhez való hozzájárulást, a 2010. évi szúnyoggyérítés
költségeit, illetve a 2009. évi közoktatási normatíva kamatát összesen 10.444
eFt összegben a 2011. évi költségvetésébe beépíti. A bevétel és a kiadás
különbözeteként jelentkező 2.645 eFt-ot a 2011. évi költségvetéséről szóló
10/2011.(III.7.) önkormányzati rendelet 6. melléklet I. Működési célú
pénzeszköz átadás 8. pont Cházár A. Iskola (volt Bárczi G. Iskola)
működésének támogatására előirányzott keretösszeg terhére biztosítja. Felkéri a
Polgármestert, hogy fentieket a költségvetés következő módosítása során építse
be a rendeletbe.

Felelős:  Rogán László polgármester
Határidő: a 2011. évi költségvetés 1. módosítása

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                        jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet
Elszámolási megállapodás

Amely létrejött

 egyrészről

Név: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.
Adószáma: 15566922-1-13
továbbiakban: Kistérségi Társulás,  képviseli: dr. Dietz Ferenc elnök, másrészt

másrészről

Név: Budakalász Város Önkormányzata
Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Adószáma: 15393661-2-13
továbbiakban: Budakalász, képviseli: Rogán László,  
a továbbiakban  a Kistérségi Társulás és Budakalász együttesen a „Felek”

 között a 2010. december 31.-ig keletkezett elszámolási jogviszonyok lezárása végett az alulírott
napon az alábbi tartalommal:

Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás társulási megállapodása és a Kistérség határozatai
alapján, továbbá a Felek által egyéb írásban illetve ráutaló magatartással létrejött jogviszonyok
folytán a Felek között összetett elszámolási jogviszony keletkezett, Felek megállapodnak, hogy a
mai nappal beszámítás révén rendezik egymással szemben fennálló tartozásaikat az alábbiak szerint:

1. A Felek által 2010. június 10. napján aláírt megállapodás szerinti, az ezen megállapodás
alapján Budakalász által lejelentett mutatószám, valamint  a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 8. melléklete 3. címének 2.2.2 pontja alapján  a
Kistérségi Társulás 4.324.000 Ft összegű  közoktatási szakszolgálati normatívát hívhatott le a
Magyar Államkincstártól, amely összeget a fent hivatkozott megállapodás alapján köteles
megfizetni Budakalász részére. 

2. Felek a 2008. július 28. napján kelt együttműködési megállapodásban megállapodtak, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-ában meghatározott
családsegítési feladatok és a 37/D. § szerinti beilleszkedési program, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Tv. 39-40 §-ában meghatározott
gyermekjóléti szolgáltatási és szolgálati feladatok ellátását Budakalász a Kistérségi Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán (a továbbiakban: „Intézmény”) keresztül látja el 2008.
augusztus 1. napjától. Felek rögzítik, hogy mivel Budakalász továbbra is heti öt napos ellátást kért
az Intézménytől a jogszabályban meghatározott három napos ellátási kötelezettség helyett, Felek
megállapodtak és az Intézmény Alapító Okiratának 6. pontjába felvették a következő kitételt:
„Budakalász Önkormányzata a budakalászi telepiroda fenntartásához és működtetéséhez évente
meghatározott összeggel járul hozzá”.  A megállapodottak szerint Budakalász a fentiekre tekintettel
a 2009-es évre vonatkozó feladatellátásra 4.900.000 Ft-ot köteles megfizetni. 



3. A jelen megállapodás 2. pontjában hivatkozott megállapodás alapján a Kistérségi Társulás az
Intézmény által ellátott budakalászi lakossága után állami normatívát hívhatott volna le az általa
szolgáltatott családsegítési és gyermekjóléti feladatellátásra, amennyiben a törvényi feltételek
fennálltak volna. A normatíva sikeres igénylését az hiúsította meg, hogy Budakalász a Kistérségi
Társulás többszöri felhívása ellenére sem biztosította, hogy a Budakalászi Idősek Klubjának alapító
okiratában felvételre kerül az időskorúak nappali ellátása, továbbá nem írta alá a vonatkozó
megállapodást Pilisszentkereszttel és Csobánkával. Mindezekből következően a Kistérségi Társulás
csak egy a 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 8. melléklete 3. címének 2.4.
pontja szerinti szociális alapszolgáltatási feladatot látott el Budakalász területén, így nem vált
jogosulttá a település lakosok után lehívható 320Ft /fő állami támogatás igénylésére. A hivatkozott
bevételkiesést az Intézmény a korábban felhalmozott, másra fordítandó céltartalékából fedezte,
amely céltartalék pótlásra szorul. Ennek érdekében Budakalász vállalja, hogy jelen elszámolási
megállapodás keretében jelen pontban foglaltak okán megfizet Kistérségi Társulás számára
3.985.034 Ft-ot. 

4. Budakalásznak a 2009. évre vonatkozóan a jelen pontban rögzített további tartozásai állnak
fenn a Kistérségi Társulás irányában. Budakalász a 83/2009 (IX.16) DPÖTKT határozat alapján a
közoktatási referens 2009. év november-december havi feladatellátásához való bérhozzájárulás
jogcímen 102.504 Ft összeget köteles megfizetni Kistérségi Társulás részére. A 2009. évben
Budakalász hibás adatszolgáltatásának okából jogosulatlanul leigényelt közoktatási szakszolgálati
normatíva után megfizetendő büntetőkamatot Budakalász a mai napig nem fizette meg a Kistérségi
Társulás részére. Ezen büntetőkamat összege 838.297 Ft. 

5. Kistérségi Társulás a jelen megállapodásban rendezendő elszámolási viszonyok
lezáratlansága miatt nem fizetett meg Budakalász számára 3.475.000 Ft összegű, 2009 évre
vonatkozó közoktatási szakszolgálati normatívát, amely összeget megfizetését jelen
megállapodásban foglalt beszámítással kíván rendezni. 

6. Budakalász a 2010. június 30. napján megkötött szúnyoggyérítéssel kapcsolatos vállalkozási
szerződés alapján 618.165 Ft összeggel kevesebbet fizetett meg Kistérségi Társulás számára, mint
amennyit a Kistérségi Társulás a 2010. évi budakalászi szúnyoggyérítéssel kapcsolatban kifizetett a
kivitelező számára, így ebből a jogviszonyból eredően a Budakalász a hivatkozott összeggel tartozik
Kistérségi Társulás felé. 

7. Felek a 2011-es évtől kezdődő, jelen megállapodás 2. pontjában hivatkozott feladatellátásra
vonatkozó támogatás összegét külön megállapodásban rendezik.

8. Jelen megállapodás 1-6. pontjának tartozásait illetve követeléseit összegezve, Budakalász
2.645.000 Ft-tal tartozik Kistérségi Társulás részére, amely összeget 8 napon belül megfizet a
Kistérségi Társulás CIB Banknál vezetett 10700550-42741202-51100005  számú bankszámlájára. 

Szentendre, 2011. április ..

…..……………………………….         …………………………………………

Budakalász Város Önkormányzata             DPÖTKT      
       Képviseli:       képviseli
    Rogán László             Dr. Dietz Ferenc
     Polgármester         elnök


