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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) 79/2012. (III. 30.) határozatával pályázat benyújtását határozta el a TIOP3.4.1.B-11/1 jelű „Bentlakásos intézmények kiváltása – gyermekvédelmi komponens”
című konstrukcióhoz, a Családok Átmeneti Otthona megvalósítása céljából.
A pályázatot még 2012. május 30-án Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyújtotta be, mint a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás (mint a Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ
és Családok Átmeneti Otthona költségvetési szerv fenntartója) irányító szerve. A
2012. november 9-én született támogatói döntés értelmében a projektet 112 855 548
Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A Támogatási szerződés megkötésre
került és 2013. február 26-án hatályba is lépett.
A projekt jelenleg a megvalósítás szakaszában tart. A Közgyűlés még októberben
247/2013. (X. 31.) határozatával döntött a beruházás helyszínének megváltoztatásáról
(a projekt megvalósításának helyszíne a Házgyári út 1. szám alatti épület 1. emelete
lett). Az erre vonatkozó 1. számú Támogatási szerződésmódosítási kérelem
benyújtásra került és jelenleg még elbírálás alatt áll.
II. Az intézmény fenntartójának megváltozása
A pályázat benyújtásakor és a TSZ megkötésekor az Intézményfenntartó Társulás még
nem volt jogi személy, ezért is Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyújtotta be a pályázatot. Azonban a 2013. január 1-én bekövetkezett alábbi
jogszabályi változások miatt szükséges volt a fenntartó megváltoztatása:
A korábban hatályos társulási megállapodások jogi hátterét nyújtó, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt a jogalkotó 2013.
január 1-jei hatállyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) záró rendelkezései között hatályon kívül
helyezte, egyúttal 2013. január 1-jei hatállyal IV. Fejezetében rendelkezett a társulások
alapvető és általános szabályairól, valamint szervezetükről és működésükről. A képviselőtestületek számára pedig azon kötelezettséget írta elő, hogy a társulási megállapodásaikat
vizsgálják felül és a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítsák 2013. június 30.
napjáig.
Ezért annak érdekében, hogy a költségvetési szerv (Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona) a térségi feladatellátásra
vonatkozóan a kiegészítő normatívát megkaphassa, a jogi személyiséggel nem
rendelkező társulást át kellett alakítani jogi személyiségű társulássá. Ennek
következtében a 2013. július 1-től irányító szervvé (amely korábban Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata volt) is vált a fenntartó. Tehát jelenleg Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata az intézményfenntartó társulás egyik tagja és nem
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közvetlenül a fenntartója vagy irányítója. Mivel a projekt Kedvezményezettje viszont
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására az elmúlt
időszak változásai miatt mégsem jogosult. Mivel a Pályázati Útmutató B. pontja
alapján kiváltás és új kapacitás létesítése esetén csak a bentlakásos gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményt/intézményeket fenntartó szervezetek pályázhatnak az
Önkormányzat elvesztette jogosultságát a projekt megvalósítására.
A fenntartó változására vonatkozóan egyeztetéseket folytattunk a Közreműködő
Szervezettel (ESZA Nonprofit Kft.), mely során az alábbi két megoldás lenne
lehetséges:
1. Amennyiben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata valósítja meg
továbbra is a projektet, úgy vissza kellene szervezni a beruházással érintett
intézmény fenntartását az Önkormányzat alá;
2. Amennyiben a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társuláshoz kerülne átadásra a projekt úgy az
Önkormányzat részéről be kell nyújtani egy kérelmet a Közreműködő
Szervezethez. Ennek keretében indítványozni kell a KSH 327 kód felvételét
is a jogosult pályázói körbe, mert jelenleg az Intézményfenntartó Társulás
– aki idő közben az intézmény jogi személyiséggel rendelkező
fenntartójává vált – a Pályázati Útmutató B1. Jogi forma pontja szerint
szintén nem lehet pályázó. Amennyiben az Irányító Hatóság jóváhagyja a
kérelmet úgy projektátadás keretében szükséges a projektet az
Intézményfenntartó Társulásnak átvennie.
A két lehetőség megvizsgálását követően nyilvánvalóvá vált, hogy az első lehetőség
választása nem lenne kedvező sem az Önkormányzatnak, sem pedig az
Intézményfenntartó Társulásnak, mivel a projektet bár Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata valósíthatná meg, de az Intézményfenntartó Társulás mintegy 35,7
millió Ft kiegészítő normatív támogatástól esne el évente. Ez azt jelentené, hogy a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakosság szám arányával
megegyező arányban 31 386 354 millió Ft támogatást kell nyújtania az
intézménynek évente, míg a többi településnek együttesen további 4 283 236 Ft-ot
kellene biztosítania évente. Továbbá a jogi átszervezés is egy hosszabb folyamat és
magával vonja minimum két intézmény (ahonnan kikerül, és ahová bekerül)
átszervezését, költségvetésének módosítását.
A második lehetőség választása esetén viszont az Intézményfenntartó Társulás nem
esne el a kiegészítő normatív támogatástól és a projekt eddigi elszámolható költségei,
amelyekre az Önkormányzat vállalt kötelezettséget a továbbiakban is elszámolhatóak
maradnának. A projekt átadását követően viszont csak az Intézményfenntartó
Társulás nevére szóló számlák kerülhetnének elszámolásra.
Illetve egy kérelem benyújtását és elfogadását követően az Önkormányzat továbbra is
nevesítésre kerülne a Támogatási szerződésben, mint az Intézményfenntartó Társulás
munkaszervezete, azaz a projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet, tekintettel a
Pályázati Útmutató C.1.3. pontjára: „A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt
teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező
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projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati
jogviszony keretében…”.
A fentiekből adódóan tehát a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulásnak (továbbiakban: Intézményfenntartó Társulás) kellene
megvalósítania a továbbiakban a projektet, mint kedvezményezett fenntartó.
A projekt további megvalósíthatósága, átadhatósága érdekében a Közreműködő
Szervezettel történő egyeztetést követően Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2014. március 18-án már kezdeményezte a KSH kód: 327 - Helyi
önkormányzatok jogi személyiségű társulásának pályázói körbe való felvételét. Illetve
2014. április 4-én egy újabb kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az
Önkormányzat láthassa el a projekttel kapcsolatos munkaszervezeti feladatokat,
amennyiben engedélyezik az Intézményfenntartó Társulás pályázói körbe
(kedvezményezetti körbe) való felvételét.
Sajnos a mai napig nem érkezett hivatalos válasz kérelmeink elfogadását / el nem
fogadását illetően. Azonban a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 2015.
január 15-én lejár, így szükségesnek érezzük egy feltételes határozat meghozatalát a
projekt megvalósíthatósága érdekében, hogy az Irányító Hatóságtól és a
Közreműködő Szervezettől kapott válasznak megfelelően azonnal tudjunk reagálni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.
Eplény, 2014. június 25.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…) határozata
a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című projekt Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás részére történő
átadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előzetes döntés
a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése Veszprémben” című projekt Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás részére történő átadásáról” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt átadásra kerüljön a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulásnak.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Társulási Megállapodás a fentieknek megfelelően a határozat 1. melléklete
szerint módosításra kerüljön.
3. A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a Közreműködő Szervezet
engedélyezi a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt átadását.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: a 2. pontban: a Közreműködő Szervezet engedélyének beérkezését követő 2
hónap
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Józsa Tamás irodavezető,
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető
Eplény, 2014. június 25.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.
(……) határozatához
1. A Megállapodás 35-37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 35. A társulás tagjainak tudomása van arról, hogy a Társulás jogi személyiségű
társulássá alakulását megelőzően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című, TIOP-3.4.1. B11/1-2012-0005 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében támogatási
szerződést kötött a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósággal. A
Társulás kedvezményezettként át kívánja venni a projekt megvalósítását
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
36. A társulás tagjai úgy állapodnak meg, hogy a Társulás a Humán Erőforrás
Programok Irányító Hatósággal a projekt megvalósítására támogatási szerződést
köt.
37. A támogatási szerződés megkötését követően Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Társulás, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rendelkezésre
bocsátott ingatlan használatának biztosítása kérdésében egymással megállapodást
fognak kötni. A társulás tagjai úgy állapodnak meg, hogy a 36. pont szerinti
támogatási szerződés megkötését követően a Társulás viseli a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által rendelkezésre bocsátott ingatlannal kapcsolatosan
felmerülő - Veszprém Házgyári út. 1. társasház által megállapított- közös
költséget. „
Barnag, 2013 ………………
Eplény, 2013. ………………
Hidegkút, 2013. ………………
Mencshely, 2013. ………………
Nagyvázsony, 2013. ………………
Nemesvámos, 2013. ………………
Pula, 2013. ………………
Tótvázsony, 2013. ………………
Veszprém, 2013. ………………
Veszprémfajsz , 2013. ………………
Vöröstó, 2013. ………………….
Záradék
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának 3. módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési hatállyal fentiek szerinti
testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.
Önkormányzat neve

határozata
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polgármester neve, aláírása

