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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2013.( VII.24.) számú
határozata
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sárbogárd –
Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I. A Társult Önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, ezen törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megvalósítására létrehozott
Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a Társulási
Megállapodás 1. számú módosítása:
1. A megállapodás X. fejezet 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának
ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság elnökét
és tagjainak több mint a felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani. A
bizottság harmadik tagja Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-és Városgazdálkodási Bizottságának mindenkori elnöke. Az Elnök és a
tagok megbízatása az önkormányzati választási ciklus időtartamára szól.
2. A megállapodás XI. fejezet 1.1. 1.4. 1.5. 1.9. 1.10. pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
1.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum hatszor tartja.
1.4. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői
tanácskozási joggal vesznek részt. A Tanács zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben és zárt ülést rendelhet el a
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás
vagy más érintett üzleti érdekáét sértené.
1.5. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv.-nek
a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az Elnök, a Tanács által felhatalmazott
tag és a Munkaszervezet székhelye szerinti jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet a
Munkaszervezet székhelye szerinti jegyző az ülést követő 15 napon belül
megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak.
1.9. A minősített többséghez a jelenlévő tagok legalább kétharmadának „igen”
szavazata valamint az szükséges, hogy az általuk képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának 50
%-át.

(: Fischer József : )
polgármester

( : Gálné Papp Erika : )
jegyző
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1.10. Minősített többség szükséges az alábbi döntésekhez:
- Zárt ülés elrendeléséhez;
- A saját szervezete létrehozása érdekében történő választáshoz;
- Tag kizárásához;
- Területi és országos szervekhez való csatlakozáshoz, ezen szervezetekből
való kilépéshez;
- Más társulással való együttműködés elhatározásához;
- A társulásból kiváló taggal való elszámolás rendezéséhez;
- Társulási
Megállapodás,
Szervezeti
és
Működési
Szabályzat
módosításához;
- A költségvetés, zárszámadás elfogadásához, a társulás éves munkájáról
szóló beszámoló elfogadásához;
- Az éves működési tagi hozzájárulás megállapításához;
- Pályázati kérelmek benyújtásához;
- A társulás közös beruházásairól való döntésekhez; hitelfelvételhez.
3. A megállapodás XI. fejezet 2.1. 2.2. 2.3. pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
2.1. A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele
jelen van. Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hozza meg.
2.2. A bizottság üléseit az Elnök hívja össze. Összehívását a bizottság bármely
tagja, valamint a Társulás Elnöke és a Társulási Tanács tagjai a napirend
megjelölésével kezdeményezhetik.
2.3. A Pénzügyi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés
elnöke és a bizottság által felkért bizottsági tag írja alá.
4. A megállapodás XII. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. A Sárbogárdi Szociális Intézmény fenntartói és irányítói jogkört gyakorló
szerve a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás.
5. A megállapodás 1. függelékkel egészül ki.
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 1.
számú módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester
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