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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. ( IV.10.) számú határozata
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
I. A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megvalósítására létrehozott társulási megállapodást
az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási megállapodás 9. számú módosítása.
A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A társulás tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Tv. 39-40.§-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási és 49.§.-ában meghatározott
helyettes szülői hálózat gyermekjóléti alapellátások biztosítása, Alapító önkormányzat által létrehozott
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. (továbbiakban: Intézmény)
közös fenntartásával.
A társulási feladatokat a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata 7000 Sárbogárd, József A. u. 14. látja el.
A megállapodás 4.pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Fenntartó Önkormányzatok a 3.1 pontban meghatározott intézmény működési kiadásai közül a
gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati költségei közül vállalják a település kötelező
feladatának ellátása érdekében településenként heti 15 órában foglalkoztatott családgondozó
illetményének, egyéb kötelező személyi jellegű juttatásainak, utazási költségtérítésének, étkezési
hozzájárulásának, ruházati költségtérítésének, továbbképzési költségeinek és az adott településen
működtetett területi irodával kapcsolatban a társulásnál felmerülő költségének megtérítését az 5. – 6.
pontban meghatározottak szerint.
A helyettes szülői hálózat működtetése során jelentkező, az 5. pontban foglalt állami költségvetési
hozzájárulással nem fedezett valamennyi költségét a működési terület által érintett önkormányzatok az
ellátottak arányában viselik.
A megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8. Alapító és Fenntartó Önkormányzatok a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartása
szabályaiban az alábbiak szerint állapodnak meg:
a/
b./
c./

d./
e./

Az Intézmény működésével kapcsolatos költség az Alapító Önkormányzat éves költségvetési
rendeletébe épül be, annak részét képezi.
Az
Alapító
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
Fenntartó
Önkormányzatok
Képviselőtestületeinek egyetértésével hagyja jóvá, módosítja az Intézmény költségvetését,
illetve fogadja el a költségvetési beszámolóját.
Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogkört az Alapító Önkormányzat
Képviselőtestülete és Polgármestere gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 83/A.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:
c./1.
a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik a vezető kinevezése, felmentése, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
c./2.
az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
Alapító Önkormányzat a 8/c.1. pontban meghatározott hatáskör gyakorlását megelőzően
köteles Fenntartó Önkormányzatok véleményét beszerezni.
Alapító Önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok ellátására a
Fenntartó Önkormányzatok által javasolt személyek közalkalmazotti jogviszonyát továbbra is

(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
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Hantos, 2013. április 10.
/:Horváth Jánosné:/
jegyzőkönyvvezető
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fenntartja. A Társulásban foglalkoztatott személyek jogviszonyára az 1992. évi XXXIII tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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.
Alapító Önkormányzat és Fenntartó Önkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak elnökeiből álló
3 tagú Ellenőrző Bizottság útján évente az Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló
képviselőtestületi üléseket megelőzően pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről
a bizottságok elnökei a képviselőtestületnek beszámolnak.
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 polgármesterek évente, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló keretében beszámolnak a társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról.

II. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Nagylók Község
Képviselőtestületének és Sárbogárd Város Képviselőtestületének egyező döntése esetén írja alá.
Határidő: 2013.április 19.
Felelős: Fischer József polgármester
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