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Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT)
2017. évi feladatellátásáról
I/A. Társulás működése és feladatellátása
2016. január 1-jétől hatályos társulási megállapodás a társulás által ellátott
feladatokat három tagcsoportban - a települések egyedi igényeinek megfelelően –
látja el. A Tagok3 csoportban 25 települési önkormányzat jogszabályban előírt gyermek-és családvédelmi, valamint idősellátási feladatokat – lát el a VÖT
fenntartásában működő Bonyhádi Gondozási Központon keresztül. A társulási
megállapodás 2. függelékében tartalmazza társulás által ellátott a 19 kormányzati
funkciót.
I/B. 2017-ben a következő időpontokban ülésezett a Társulási Tanács
1. 2017. január 27. (Bonyhád)
2. 2017. március 31. (Bonyhád)
3. 2017. április 28. (Nagymányok)
4. 2017. május 29. (Izmény)
5. 2017. augusztus 31. (Együtt „1másért” Nappali Foglalkoztató, Bonyhád)
6. 2017. november 28. (Bonyhád)
A hat tanácsülésre 29 írásbeli előterjesztés készült és 29 határozat született. A
tanácsüléseken a részvétel átlagosan 16 fő volt. A határozatban megjelölt határidők
teljesültek.
I/C. Az üléseken született határozatok 2017-ben:
1/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziorvosi
ügyelet 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

2/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziorvosi
ügyelet 2017. évi feladatellátásának tervét a határozat 1. melléklete szerint.
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Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ
szakmai programjának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető
4/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerint
hagyja jóvá a VÖT 2017. évi költségvetését a következők szerint:
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetését és végrehajtásának
szabályait határozatban állapítja meg.
I. Általános rendelkezések
1. §. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára
(továbbiakban: Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak
kormányzati funkcióira vonatkozik.
(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások
tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban
részesülőre.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi
Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetésének
előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:
a.) összes bevételét
b.) összes kiadását
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát
e.) költségvetési hiányát
ezen belül: ea.)működési hiányát
eb.)felhalmozási hiányát

224.404.432.
224.404.432.
206.694.339.
224.404.432.
17.710.093.
17.340.093.
370.000.

Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
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f.) A hiány finanszírozására szolgálóelőző évek pénzmaradványát
17.710.093.Ft-ban
ezen belül: fa.)működési célú maradványát 17.710.093. Ft-ban
fb.)felhalmozási célú maradványát
0. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételeit
0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait
0. Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2.
melléklet szerint
a.) tárgyévi költségvetési bevételek:
206.694.339. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:
224.034.432. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
17.340.093. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványát
17.340.093. Ft-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadását
0. Ft-ban
f.) tárgyévi többletét
0. Ft-ban
hagyja jóvá.
(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet
szerint
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:
370.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát

370.000. Ft-ban

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát
370.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételeit
0.
Ftban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait
hagyja jóvá.

0. Ft-ban

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi előirányzatait
a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és
felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
1.4. mellékletek szerint,
b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és
költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként
vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek
szerint
c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet
hagyja jóvá.
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(5) A Társulási Tanács a Társulás
a.) 2017.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az
5. számú melléklet,
szerint tudomásul veszi.
(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A Társulás a 2017. évi költségvetésében:
a.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget nem
szerepeltet.
b.) Kövezetett támogatást nem nyújt.
c.) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet nem tervezett.
d.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.
(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások
településenkénti összegeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A
hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos
rendelkezések
3. § (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak,
valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői
utasítás betartása kötelező.
(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben
vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési
évben megtörténik.
(3) A Társulás költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek
gazdálkodni.
(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak
jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak
megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a
garantált bérminimum következtében emelkedhet.
(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére
természetbeni étkezésként, vagy Erzsébet utalvány formájában havonta 5.000.- Ftot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési
előirányzata tartalmazza.
(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról
írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű
felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési
kötelezettség terheli.
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IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai
4. §. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő
módosításával - megváltoztathatja.
(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési
szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A
költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás
bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:
a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei,
átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 200.- eFt összeghatárig.
(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a
felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre
átcsoportosítás.
(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott
bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és
kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.
(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján
módosítja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
vonhat maga után.
(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
V. Záró rendelkezések
(1) A határozat rendelkezéseit a 2017. költségvetési évben kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

5/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi
Önkormányzatok Társulásának 2016. évi feladatellátásról szóló beszámolót a
határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

5

6/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja a VÖT 2017. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
7/2017. (IV.05.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – a 4/2017. (I.27.) VÖTth.
költségvetési határozat 3.1. sora terhére - a határozat 1. mellékletét képező listáról
a következő orvosi eszközök beszerzését engedélyezi a feladatellátó BZS Bt.
számára:
Hordozható EKG 800.000 (nyolcszázezer) forint értékben, azzal a kiegészítéssel,
hogy amennyiben olcsóbban tudják beszerezni, úgy a listáról további orvosi
műszerek is beszerezhetők az elfogadott értékhatárig.
A beszerzett eszközök a VÖT leltári tulajdonát képezik és használatra átadásra
kerülnek a feladatellátó BZS BT-hez.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
Beszerzésért felelős: BZS Bt.
Leltárért felelős: Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző
Határozatot kapja: BZS Bt.

8/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2017-ben is kiírja a
2. 300 ezer forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot az előző
években kiírt pályázatokkal azonos célra és tartalommal a 4/2017. (I.27.) VÖTth.
költségvetési határozat 3.1. sora terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén
9/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi
Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.11.) VÖTth.
határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A határozat II. pont 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint
az alábbi összegekben határozza meg:
a.) összes bevételét
226.171.046.- Ft-ban
b.) összes kiadását
226.171.046.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát
218.674.458.- Ft-ban
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d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát
226.171.046.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát
7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát
6.212.688.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát
1.283.900.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványát
7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát
7.346.588.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát
150.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai
műveletek bevételeit
- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait
- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2.
melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
218.674.458.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
224.887.146.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
6.212.688.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
7.346.588.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá.
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2.
melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
1.283.900.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
1.283.900.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
150.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá
2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei
lépnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Határozatot kapja: Fauszt Józsefné, GESZ
10/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi
Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27.) VÖTth.
határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A határozat II. pont 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2017. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint
az alábbi összegekben határozza meg:
a.) összes bevételét
b.) összes kiadását
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát

223.436.432.- Ft-ban
223.436.432.- Ft-ban
205.726.339.- Ft-ban
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d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát
223.436.432.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát
17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát
17.340.493.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát
370.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványát
17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát
17.340.093.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát
370.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai
műveletek bevételeit
- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait
- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2.
melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
205.726.339.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
223.066.432.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
17.340.093.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
17.340.093.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá.
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2.
melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
370.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
370.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
370.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá
2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5., 6.
mellékletek lépnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző
Határozatot kapja: Fauszt Józsefné, GESZ

11/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat
Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2016.
évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1., 2., 3. melléklete szerint
jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhatalmazza annak elnökét arra, hogy az elszámolási
különbözetek rendezésre érdekében szükséges intézkedést megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
A határozatot kapja: Fauszt Józsefné, GESZ
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12/2017. (IV.28.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2017. évi Társulási
közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal és a szóbeli módosítással kiegészítve elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

13/2017. (IV.28.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa döntött, hogy a 4/2017. (I.27.)
költségvetési határozatának 3.1. sora terhére 500. 000 forinttal támogatja az
„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény működését.
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén, Horváth Csilla

14/2017. (IV.28.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú
Alapítvány és az általa működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2016. évi
költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1.a és 1.b mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

15/2017. (V.29.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja a VÖT 2016. évi költségvetésének végrehajtását.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
16/2017. (V.29.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ
Szakmai programjának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető, Ritter Adél intézményvezető
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17/2017. (V.29.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása, mint a Bonyhádi Gondozási Központ
fenntartója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. § (1)
bekezdése alapján a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői állására
pályázatot ír ki a határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.
A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet "Közigállás" portálján, Bonyhád
város honlapján és a Völgységi Önkormányzatok Társulása tagönkormányzatainak
székhelyein közzé kell tenni.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

18/2017. (V.29.) VÖTth. számú határozat
1. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a tagönkormányzatok, valamint
hivatalainak és önkormányzati fenntartású intézményeik 2016. évi felügyeleti és
belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
2. Felkéri a költségvetési szervek vezetőit, hogy az elfogadott beszámoló alapján az
intézkedési terveiket készítsék el.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

19/2017. (V.29.) VÖTth. számú határozat
1. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a VÖT szervezetére vonatkozó
2016. évi felügyeleti és belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót
elfogadja.
2. Felkéri a költségvetési szervek vezetőit, hogy az elfogadott beszámoló alapján az
intézkedési terveiket készítsék el.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

20/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Értéktár Bizottság
2017. évi első féléves beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
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21/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
„A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi
Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27.) VÖTth.
határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A határozat II. pont 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2017. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint
az alábbi összegekben határozza meg:
a.) összes bevételét
252.907.181.- Ft-ban
b.) összes kiadását
252.907.181.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát
235.197.088.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát
252.907.181.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát
17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát
15.657.501.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát
2.052.592.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványát
17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát
17.340.093.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát
370.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai
műveletek bevételeit
- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait
- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a
2. melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
235.197.088.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
250.854.589.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
15.657.501.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
17.340.093.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá.
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a
2. melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
2.052.591.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
2.052.591.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
370.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá.
2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek
lépnek.”
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
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22/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
VÖT tudomásul veszi a 2017. I. félévről nyújtott költségvetési tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

23/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ
2016. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

24/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A (6) bekezdése alapján a Bonyhádi Gondozási Központ
intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza Sebestyén Orsolyát 2017.
november 1-jétől 2022. október 31-ig.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Határozatot kapja: Réger Balázs, hatósági ov. és a Bonyhádi Gondozási Központ

25/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2017. november
1-jétől a Bonyhádi Gondozási Központ egységeinek és vezetői a következő
személyek:
a) Idősek Klubja (I. intézményegység – Perczel u. 29.) vezetője és általános
intézményvezető-helyettese: Ritter Adél.
b) Idősek Klubja (I. intézményegység – Perczel u. 29.) vezető házigondozója:
Balassáné Ritter Zsuzsanna.
c) Idősek Otthona (II. intézményegység – Szabadság tér 2.) vezetője: KissKelemen Eszter
d) Család-és Gyermekjóléti Központ (Perczel u. 27.) vezetője: Solymosi Anita
e) Család – és Gyermekjóléti Szolgálat (Perczel u. 27.) vezetője: Lehoczki Klára.
II. A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai
programjának módosítását a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető
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26/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi
Önkormányzatok Társulásának 2017. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a
határozat 1. melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

27/2017. (VIII.31.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása hozzájárul, hogy a Bonyhádi Gondozási
Központ heti 20 órában, 2017. október 1-jétől szociális diagnózis készítésére
szakembert vegyen fel azzal, hogy a 2017. évi bért és járulékát a 2017. évi
költségvetés dologi kerete terhére, legfeljebb 250 ezer forint erejéig fizesse ki.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Határozatot kapja: Bonyhádi Gondozási Központ

28/2017. (XI.28.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi
Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27.) VÖTth.
határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A határozat II. pont 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2017. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint
az alábbi összegekben határozza meg:
a.) összes bevételét
269.961.269.- Ft-ban
b.) összes kiadását
269.961.269.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát
252.640.176.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát
269.961.269.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát
17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát
14.521.501.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát
2.429.592.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványát
17.321.093.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát
16.951.093.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát
370.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai
műveletek bevételeit
- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait
- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2.
melléklet szerint:
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a.) tárgyévi költségvetési bevételek
252.640.176.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
267.161.677.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
14.521.501.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
16.951.093.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá.
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2.
melléklet szerint:
a.) tárgyévi költségvetési bevételek
Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások
2.799.592.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát
2.799.592.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek
pénzmaradványát
370.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását
Ft-ban
hagyja jóvá
2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek
lépnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

29/2017. (XI.28.) VÖTth. számú határozat
A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2017-2019. évi stratégiai ellenőrzési
tervéről szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. számú melléklete szerint tudomásul
veszi, valamint a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 2. és
3. számú melléklete szerint jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a belső ellenőrzési
feladatok közös ellátására az ALISCA AUDIT Kft-vel szerződést kössön, 4 500 E Ft +
1 215 E Ft Áfa, bruttó 5 715 E Ft összeggel.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

II. A Társulás feladatellátása
II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban
II/A/1. Területfejlesztéshez kötődő feladatok
(Kormányzati funkció: 01140 Területfejlesztés igazgatása)
A társulás elnökét felkérték a 2017. május 20-án, Kisdorogon megrendezett
Kárpát-medencei Vidékfejlesztési Találkozón projektoros előadásban mutassa be a
társulás területfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátásáról 2013-2016 között.
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A 16 tagönkormányzatot érintő, Bonyhád Város Önkormányzata által beadott
pályázatnak, a TOP 3.2.2-15 „Naperőműpark Bonyhádon” még nem született meg
az eredménye.

II/A/2. A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció
(011130; 066020; 082091; 082092)
a) Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése,
dokumentálása, határozatok nyilvántartása. A 2015. évi feladatellátásról
beszámolók begyűjtése a feladatellátóktól.
b) A társulással kapcsolatos hivatalos ügyintézés; MÁK, Kormányhivatal
(www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolók, adatszolgáltatási kötelezettségek
ellátása és a társulás feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése
(eszközbeszerzések, árajánlatok, szerződések stb.).
c) A társulási rendezvénysátor bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés:
megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom
Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való
kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a
Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állításszállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj 30. 000 Ft/alkalom, a
megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a
megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek
a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás
értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől
február 15-ig történik az új határozat szerint.
Az idei évben 12 megrendelés érkezett 2017. május harmadik hetétől október
első hetéig bezárólag.
d) Térségi nagyrendezvények naptárának elkészítése a 2017. évre, amely a
szervezeti honlapról, a www.vot.hu oldalról elérhető és a hírlevél tavaszi-nyári
számaiban is megjelent.
e) A társulás az idei évben a 2016. évi pénzügyi maradvány terhére, az 8/2017.
(III.31.) tanácshatározatnak megfelelően kiírta a 2.300 ezer forintos keretösszegű
társulási közművelődési pályázatot, amely 2017 áprilisától folyamatos
feladatot jelent az év végéig: kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések
készítése, döntési folyamat, elszámolás, hiánypótlás stb. 2017-ban 18
településről 29 pályázat érkezett 2.810 ezer forintos igénnyel. Idén
eredménytelen pályázat nem volt, a felosztásról a tanács a 12/3127. (IV.28.)
f)

A szervezeti honlap - www.vot.hu - folyamatos üzemeltetése, információkkal
történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió
Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi
domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2018. 03.13-ig, újabb egy évre
hosszabbítottuk meg a leggazdaságosabb piaci áron, bruttó 1.257 Ft-ért.
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g) A
Völgységi
Értéktár
Bizottság
(VÉB)
munkájáról: a Völgységi
Önkormányzatok Társulása - a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.)
Kormányrendeletnek megfelelően - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött
tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A
tájegységi értéktár létrehozatalára 2015-ben és 2016-ban 12 társult település
hozott támogató határozatot.
A bizottság 2017-ben három alkalommal ülésezett, 17 határozatot hozott és
15 nemzeti értéket vett fel, így a Völgységi Tájegységi Értéktárban összesen 75
tájegységi érték szerepel. A VÉB működése a jogszabályi követelményeknek
megfelelt. 2017. márciusától a társulás ügyintézője vette át a Bonyhádi
Települési Értéktár Bizottság (BTÉB) ügyintézését. A két értéktár közötti
együttműködés és a tartalmi szinkronba hozásuk volt a tavalyi év feladata. A
munka a 2016-ban megkötött Partnerségi együttműködés szerint zajlik.
A tájegységi értéktár nemzeti értékeinek nyilvános megjelenítésére a VÉB
Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a bizottság által felvett nemzeti
értékek számára elektronikus megjelenítést biztosít a társulási honlapon. Az
elektronikus honlap fejlesztése és az értéktár nagy mennyiségű adat fogadására
való kialakítása már nagyjából a tavasszal elkészült. Az egyes menüpontok
finomítása és a tényleges feltöltés június-júliusban történt meg és azóta
folyamatosan zajlik. A kivitelező a 29/2015. (IX.29.) VÖTth. alapján az MBM
Stúdió volt, a folyamatos feltöltést, tárhely biztosítását, mentést, karbantartást
is ők végzik. A fejlesztés a határozatban szereplő, hivatalos árajánlat szerint,
226.060 Ft értékben valósult meg.
A Völgységi Tájegységi Értéktár elérhetősége a www.vot.hu oldalon a
Völgységi Tájegységi Értéktár menüpontból érhető el a teljesen új felület, amely
önálló szűrőfunkcióval ellátott keresővel, fotótárral, dokumentum és
multimédiás megjelenítővel is rendelkezik. Az adattár feltöltése - az újabb és
újabb értékek felvételéből fakadóan- folyamatos.
2017. november 23-án a VÉB tapasztalatcsere keretében vendégül látta az
Észak-Hegyhát Mikrotérségi Unió (Nkft.) tájegységi értéktárát.
h) Pénzügyi feladatok ellátása: 2016. január 1-jétől a pénzügyi feladatok ellátását
a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának dolgozója,
Horváth Csilla végzi közös hivatali feladatainak ellátása mellett.
Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a könyvelésnek követnie kell a
Társulás Tagok1, Tagok2, Tagok3 bontása szerinti feladatellátást. A három
tagcsoport tagdíjának számlázása az előző évektől eltérően nem egy időpontban
történik. A tagok1 csoportban félévente, a tagok2 csoportban negyedévente és a
tagok 3 csoportban félévente, kofog szerinti bontásban kerültek a számlák
kiküldésre. A feladatellátás és település szerinti részletes nyilvántartás lehetővé
teszi a tagönkormányzatok egységek szerinti tagdíjainak és hozzájárulásainak
nyomon követését. A társulással kapcsolatos pénzügyi feladatok a következők
voltak 2017-ben:
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A VÖT házipénztárával kapcsolatos teendők ellátása, a házipénztárszabályzatban rögzített módon. Befizetések kezelése, kifizetések teljesítése.
A bankkal kapcsolatos teendők ellátása, az Electra terminálon keresztül
utalások teljesítése.
A CORSO programban számítógépen vezeti a házipénztári nyilvántartását és a
banki program nyilvántartását. Ennek keretében készíti el a kifizetések
alapjául
szolgáló
bizonylatokat,
ellenőrzi
és
rögzíti
a
szakmai
teljesítésigazolást, a kötelezettségvállalást, kontírozza és lekönyveli a
kifizetést.
A MÁK felé minden hónap 20-áig elkészíti a havi PMinfo jelentéseket.
Negyedévente a mérlegjelentéseket és a költségvetési jelentéseket a KGR-K11
program alkalmazásával.
Elkészíti a MÁK felé az éves beszámolót.
Összeállítja, egyezteti a társulás éves költségvetését.
Nyilvántartja, átvezeti a társulási tanács költségvetéssel kapcsolatos
döntéseit, javaslatot tesz az előirányzatok módosítására.
A KIRA programban rögzíti a VÖT nem rendszeres tételeit: cégtelefon,
reprezentáció és egyéb nem rendszeres tételek lejelentése.
Vezeti az eszközök analitikus nyilvántartását.
Gondoskodik a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelő leltározás
lebonyolításáról.
II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban
II/B/1. Fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása
(101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása)
A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogyatékossággal együtt
élő személyek nappali ellátását a térségben. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány
által működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény a 2016. évi
közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a
12/2017. (VI.28.) tanácshatározatban fogadta el. Az intézményben ellátottak száma
2016-ban: 24 fő. Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása: Bonyhád (10 fő),
Aparhant (1 fő), Bátaapáti (1 fő), Kisdorog (2 fő), Kisvejke (1 fő), Lengyel (3 fő),
Mórágy (1 fő), Mucsfa (1 fő), Nagymányok (2 fő), Nagyvejke (1 fő), Váralja (1 fő).
Az áprilisi tanácsülés 2. napirendi pontjában a társulás elnöke tájékoztatta a
tagokat arról, hogy az intézmény finanszírozásában jelentős változás állt be a
minimálbérek rendezése, valamint a fejlesztő foglalkozások támogatásának
kétharmadával való csökkenése miatt (220 Ft/óra munkabér) nem vállalják a
foglalkoztatást, ami viszont újabb normatíva kiesést idézett elő.
A Tanács, hogy hathatós segítséget nyújtson a 13/2017. (IV.28.)
határozatában 500 ezer forinttal támogatta az intézmény működését. Az elnök kérte
a tagönkormányzatok pénzügyi támogatását, valamint a polgármesterek azon
segítségét, hogy megszólítsák a településükön élők ellátotti körbe tartozó
érintetteket, amivel szintén emelhető a normatíva.
Az intézmény működését 2017-ben 3 települési önkormányzat támogatta:
Bonyhád (2. 000 eFt), Aparhant (20 eFt), Bátaapáti, (20 eFt), Grábóc (15 eFt),
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Kisvejke (50 eFt), Lengyel (50 eFt). Mucsfa (5 eFt), Nagyvejke (15 eFt). Az intézmény
ellátotti létszáma jelenleg: 20 fő, 4 fő esett ki a fenti változások miatt a rendszerből.

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése
(2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c pontja – Kormányzati funkció: 072112)
A háziorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi
Szolgáltató Bt. biztosítja a 20 tagönkormányzattal kötött szerződés alapján. A
feladat még a többcélú kistéréségek idején került a társuláshoz. A társulás
koordináló szerepet tölt be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A
tagönkormányzatokkal szerződött Bt. évenként számol be az előző tárgyévre
vonatkozóan a feladatellátásról, a 2016. évi beszámolót a társulás az 1/2017. (I.27.)
tanácshatározatban fogadta el.
A BZS Bt. 2015-ig OEP-finanszírozásból oldotta meg a háziorvosi ügyelet
működtetését. 2016. január 1-jétől az önkormányzatok és a feladatellátó
megállapodtak, hogy az önkormányzatok lakosságarányos hozzájárulást
fizetnek a működtetéshez annak érdekében, hogy a feladatellátás fenntartható
legyen.
Települési hozzájárulás a kp-i háziorvosi ügyelethez 2017-ben

Ssz.

1.

Feladatok

Lakosságszám
2016.01.01.
KEKKH (fő)

Orvosi ügyelet
díja (40
Ft/fő/hó)

Összesen 12
hónapra

1 028

40,00

435

40,00

208 800 Ft

13 508

40,00

6 483 840 Ft

2.

Aparhant
Bátaapáti

3.

Bonyhád

4.

Bonyhádvarasd

434

40,00

208 320 Ft

5.

Cikó

936

40,00

449 280 Ft

6.

Grábóc

184

40,00

88 320 Ft

7.

Györe

665

40,00

319 200 Ft

8.

Izmény

510

40,00

244 800 Ft

9.

Kakasd

1 740

40,00

835 200 Ft

10.

Kisdorog

728

40,00

349 440 Ft

11.

Kismányok

343

40,00

164 640 Ft

12.

Kisvejke

441

40,00

211 680 Ft

13.

Lengyel

569

40,00

273 120 Ft

14.

Mőcsény

346

40,00

166 080 Ft

15.

Mucsfa

399

40,00

191 520 Ft

16.

Nagymányok

2 369

40,00

1 137 120 Ft

17.

Nagyvejke

162

40,00

77 760 Ft

18.

Tevel

1 409

40,00

676 320 Ft

19.

Váralja

854

40,00

409 920 Ft

20.

Závod

304

40,00

Összesen

27 364

493 440 Ft

145 920 Ft
13 134 720 Ft

A Társulási Tanács a 7/2017. (IV.05.) határozatában a költségvetési tartaléka
terhére, egy mobil EKG gép – 800 ezer forint értékben – történő beszerzéséről
döntött azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben kedvezőbb áron tudja beszerezni a
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társulás, úgy a különbözetből további szükséges eszközök szerezehetők be az
elfogadott értékhatárig. Az első félévben beszerzésre került a mobil EKG-gép. A
határozat értelmében a fennmaradó összegből a második félévben, a feladatellátóval
egyeztetve, további orvosi eszközöket szerzett be a társulás. Az orvosi eszközök a
társulás tulajdonát képezik, használatra átadásra kerültek a feladatellátóhoz.
A beszerzett orvosi eszközök listája, darabszáma és bruttó ára:
Mobil EKG -gép
Hűtőszekrény a gyógyszerkészítményeknek
Moretti DM-344 órás vérnyomásmérő
Creative PC-60C2 Pulzoximeter
Kullancskiszedő csipesz

1 db 666.750 Ft
1 db 74. 990 Ft
2 db 25. 574 Ft
1 db 25. 399 Ft
1 db
1. 980 Ft
___________________
Mindösszesen: 794. 693 Ft

II/B/3. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
(Mötv. 119. § (4) bek.)
A 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 38/2015. (XI.17.)
tanácshatározattal, a 2016. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 18/2017.
(V.29.) tanácshatározattal fogadta el a tanács.
2017-ben a belső ellenőrzés szerződéseket vizsgálta a Völgységi
Önkormányzatok Társulásánál, a tagönkormányzatoknál és Bonyhád Város
Önkormányzatánál, valamint intézményeinél.
A 2018. évi belső ellenőrzési tervet a 29/2017. (IV.28.) tanácshatározattal
fogadta el a társulás.

II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelentetése
(083030 Egyéb kiadói tevékenység)
A Völgységi hírlevél megjelentését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2
csoportban. Az újság 2017-ben 5 alkalommal jelenik meg, ebből az első félévben a
VÖT elfogadott költségvetésének megfelelően öt szám jelent meg március,
június, július, szeptember és december hónapokban. Az újság szerkesztője és
tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában
zajlottak. A keresztrejtvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A keresztrejtvény
nyertesének az ajándékot felajánló vállalkozó szervezését, valamint az újság postai
terjesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (fedlapozás, terjesztési terv, a
települések értesítése) a társulás ügyintézője végezte. A terjesztést 2017-ben
részben a Magyar Posta Zrt. zajlott 12 településen: Bátaapáti, Bonyhád, Cikó,
Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Nagyvejke, Tevel és Váralja
településeken. A többi 4 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok,
Závod- maga gondoskodott a terjesztésről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
nem postai terjesztést választó településekre nem egyszer óriási késéssel jutott el az
információs lap.
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II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban
(Ellátott kormányzati funkciók: 101222; 102023; 102024; 102031; 102032;
104042; 104043; 107051; 107052; 107053; 107055)
A Bonyhádi Gondozási Központ költségvetését a 4/2017. (I.27.), az intézmény,
Szakmai programjának módosítását pedig a 3/2017. (I.27.), majd a 16/2017.
(V.29.) tanácshatározattal, a 2016. évi beszámolóját pedig a 23/2017. (VIII.31.)
tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.
Ritter Adél vezetői megbízatása 2017. október 31-én lejárt, ezért a Tanács a
jogszabályi előírásoknak megfelelően pályázati felhívást tett közzé az
intézményvezetői állás betöltésére. A pályázat beadási határideje: 2017. július 31.
volt. A pályázat értékelése a társulási feladatellátást tekintve a második félévre
esett. Az egyetlen beérkezett pályázó pályázatát a szakmai bíráló bizottság
érvényesnek és támogatandónak találta. Sebestyén Orsolyát a Társulási Tanács a
24/2017. (VIII.31.) határozatában 2017. november 1-jétől nevezte ki az intézmény
vezetőjévé öt évre.
A társulás működését biztosító tagdíjak befizetésében a Tagok3 csoportban:
Mőcsény Község Önkormányzatának van tartozása: 1.211.693 Ft. Tagok2
tagcsoportban Nagyvejke tartozása: 6.395 Ft.
Bonyhád, 2018. január 16.
Filóné Ferencz Ibolya
elnök

20

