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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2012. (  I.26. ) számú határozata 

 

Sárbogárd - Hantos-Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta  a Sárbogárd – Hantos -  Nagylók 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyú 
előterjesztést.    

A Képviselő-testület a 2007. január 1-i hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 41.§ 
(1) bekezdés,  a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8.§ 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazások rendelkezései szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 39-40. §, valamint a 49. §-ban foglalt feladatok megvalósítására 
létrehozott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok közös megvalósítására létrehozott  Sárbogárd- Hantos – 
Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási megállapodás 9. 
számú módosítása.  
 
1.A megállapodás 8. e.)  pontja az alábbiak szerint módosul:  
„ Alapító önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok ellátására a Fenntartó 
Önkormányzatok által javasolt személyek közalkalmazotti jogviszonyát továbbra is fenntartja. A 
Társulásban foglalkoztatott személyek jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 

2. A megállapodás 8. f.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ Az intézmény fenntartói jogait jelen megállapodás  8.b., 8.c, 8.d, 8.e, pontjaiban foglalt eltérésekkel az 
alapító önkormányzat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja. A közös feladat – 
és hatáskör gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete, székhelye: 7000 
Sárbogárd, Hősök tere 2.” 

3.    A megállapodás 8. pontja az alábbi új h.) ponttal egészül ki. 

 „ h.) A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik lehetővé, 
amelyek elfogadják a társulás céljait, valamint jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve 
kötelezően elismerik. A csatlakozni kívánó önkormányzatoknak a nyilatkozatát tartalmazó határozat 
kivonatát a társult önkormányzatokhoz kell megküldeni. A csatlakozás elfogadásáról, vagy elutasításáról 
a társult önkormányzatok együttes ülés keretében minősített többséggel döntenek.” 

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Sárbogárd Város Önkormányzatát 
valamint Nagylók Község Önkormányzatát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárbogárd- Hantos-Nagylók Gyermekjóléti  
Intézményfenntartó Társulás társulási  megállapodás módosítását Sárbogárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete valamint Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  egyező döntése 
esetén írja alá. 
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