JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. március 23-i rendkívüli üléséről.

Határozat számok: 51, 52/2012.(III.24.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán polgármester
Madari Andor alpolgármester
Czinege Edit képviselő
Kalócz Antal képviselő
Olajos István képviselő
Szentirmay Tamás képviselő
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Kotvics Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Felföldi Zoltán polgármester megállapítja, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, 7 fő
képviselőből jelen van 5 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Czinege Edit és Kalócz Antal képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a kiközölt napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta.
NAPIREND:
1./ Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2./ Szociális Feladatellátó Társulás megállapodásának módosítására tett javaslat.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
Felföldi Zoltán polgármester javasolja, hogy mivel szorosan összefügg a két napirend,
ezért azt egyben tárgyalja a testület.

1-2. NAPIREND:
Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása
Szociális Feladatellátó Társulás megállapodásának módosítására tett javaslat.
/Előterjesztések és mellékletei kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
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Felföldi Zoltán polgármester felkéri dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztések tartalmát.
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt évben Tiszakécske
gesztor önkormányzatánál a szociális feladatellátó társulás vonatkozásában a Kecskeméti
Gyámhatóság ellenőrzést tartott. Településenként átnéztek mindent és azt, hogy egyáltalán
hogyan épül fel a rendszere a társulásnak. Az ellenőrzés során olyan dolgokat találtak,
amelyeket módosítani kellett településszinteken, illetve a társulás tekintetében is.
Elmondja, hogy Lakitelek vonatkozásában nem volt semmilyen probléma. Vargáné Subicz
Beáta gyermekjóléti szolgálat munkatársánál mindent rendben találtak. Más településeken
voltak nagyobb problémák és ennek a hozománya az, hogy Lakiteleknek is pár dolgot az
alapítói szerződésben, illetve a megállapodásban szükséges módosítani. A módosítási
határidő miatt kellett rendkívüli ülésen tárgyalni a napirendet.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Tiszakécskei Aljegyzővel folyamatosan tartja a kapcsolatot, ő
készítette el a módosítást egységes szerkezetben, a módosítás a megállapodásban a
vastagon szedett rész. A módosítás java része jogszabályi változás beépítését jelentette a
Társulásba. Ezen kívül volt még egy olyan probléma, hogy Tiszaug is részét képezte a
Társulásnak, azonban ők nem vették igénybe a szolgáltatásokat és nem vettek részt a
társulás működésében, ezért javasolták, hogy Tiszaugot léptessék ki a társulásból.
A módosítást önkormányzatonként külön-külön kell elfogadni és ezt követően tudja a gesztor
önkormányzat továbbküldeni a Gyámhivatal felé.
A 2. napirendhez a következőket mondja el:
Amikor elolvasták a megállapodást, Lakitelek olyan kezdeményezéssel élt, hogy jó lenne
még néhány dolgot beletenni, de mivel a múlt héten Tiszakécske már elkészítette a
módosítást tartalmazó megállapodást és a többi település már elfogadta a módosítást, és
mivel határidőhöz van kötve a megállapodás módosításának elfogadása, ezért úgy
állapodtak meg Tiszakécske Aljegyzőjével, hogy ezt a napirendet külön tárgyalja a testület.
Ezeket a módosításokat külön határozatban fogadja el a testület és azt külön juttatja el
Tiszakécskére. Június 30-ig össze kell ülni a társulás tagjainak a jogszabályi változások
folytán és akkor ezeket a pontokat is bele vennék a megállapodásba.
A napirend kapcsán elmondja még, hogy amikor 2005. évben megalakult a társulás, akkor
döntöttek egy pénzügyeket ellenőrző bizottságról, amely azóta sem működött. Lakitelek
javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság ténylegesen gyakorolja a működését. A bizottságba
minden település delegált tagot, akkor Lakitelek Harmatos Áronnét delegálta. A határozat
tervezet nem nevez meg ellenőrző bizottsági tagot, arra a képviselő-testületnek kell
javaslatot tenni.
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi,
elmondottakhoz van-e hozzászólás?

hogy

az

előterjesztéshez,

illetve

az

Czinege Edit képviselőnek a társulásokkal kapcsolatban fenntartásai vannak. Úgy érzi,
háttérbe szorulnak.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy Tiszaug is ezt vetette fel az
iskolatársulással kapcsolatban. Az önkormányzatok azért kényszerülnek bele ebbe a
helyzetbe, hogy plusz normatívákat tudjanak kapni, illetve az ellátási területek miatt, mert
vannak olyan területek, amelyeket csak társulás formájában lehet ellátni.
Felföldi Zoltán polgármester az Ellenőrző Bizottság vonatkozásában elmondja, hogy
Harmatos Áronné a továbbiakban a bizottsági tagsági megbízással járó feladatokat nem
kívánja ellátni, szívesen átadná ezt a megbízást másnak.
Tekintettel arra, hogy pénzügyi gazdasági jellegű ellenőrzésről van szó, javaslatot tesz Kis
Nándorné gazdasági vezető személyére.
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Kis Nándorné gazdasági vezető a megbízatást elfogadta és hozzájárult a nyílt ülésen való
tárgyaláshoz.
Elmondja, hogy a 2. napirendben előterjesztésében további módosító javaslatok vannak.
Az egyik módosító javaslat mely szerint olyan kimutatást kér az önkormányzat, hogy kinek
mennyi a hozzájárulása, melyik önkormányzatra milyen költségek esnek. Szeretnék látni
településenkénti bontásban, hogy mennyi normatívát kap a település, mennyi jár a
településnek a társulás miatt és mennyi van felhasználva. (alkalmazottak bére, rezsi,
közüzemi költség településre eső része, stb.)
A másik módosító javaslat, hogy ezután legyen egy egyensúly, mivel úgy rendelkezik a
társulási megállapodás, hogy ha adott települési feladat ellátásához nem elegendő a pénz,
akkor a különbözetet a település önkormányzata megtéríti a gesztor önkormányzatnak. Úgy
gondolják, hogy az egyensúlyt helyre kell állítani, mert ha több a pénz, akkor azt a gesztor
önkormányzata utalja vissza az önkormányzatoknak.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a szociális feladatellátó társulás megállapodásának
módosítását.
A Képviselő-testület a módosítást ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2012. (III.23.) számú határozata
Tiszakécske Város és Környéke Szociális
megállapodás módosítása tárgyában

Feladatellátó

Társulása

társulási

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítását, valamint a társulási megállapodást egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.
2.
Tudomásul veszi, hogy Tiszaug Község 2009. 01. 01. napjától sem a
gyermekjóléti, sem a szociális szolgáltatásokat nem vette igénybe, viszont arra
vonatkozóan eddig nem hozott döntést, hogy a társulásból kilép, e szándékáról a
2012.03.13-ai képviselő-testületi ülésén döntött.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. március 14. napján
Tiszakécske Város és Környéke
Szociális Feladatellátó Társulási Megállapodás

mely létrejött
-

Tiszakécske város Önkormányzatának Képviselő-testülete (mint gesztor)
székhelye: Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
képviseli: Kovács Ernő polgármester
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-

Lakitelek nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: Lakitelek Széchenyi krt. 48.
képviseli: Felföldi Zoltán polgármester

-

Nyárlőrinc község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: Nyárlőrinc Dózsa Gy.u. 34.
képviseli: Pap Sándor polgármester

-

Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: Szentkirály Kossuth L. u. I 3.
képviseli: Szabó Gellért polgármester

(a továbbiakban: társult tagok) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. E megállapodásban szerződő tagok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: ÖTV.) 43. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló, 1997. évi CXXXV. törvény
(továbbiakban: Ttv.) 9. §, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Megállapodás
Ill. 2.3. pontjában foglaltak alapján Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretén belül a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Sztv.)
63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, a 64. §-ában meghatározott családsegítés, a
65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres ház segítségnyújtás, továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
39-40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok mikrotérségi szinten történő
kiegyenlített, magas színvonalú és minőségi ellátása érdekében Társulási megállapodást
kötnek.
I. Általános rendelkezések
1.) A társulás neve: Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás
2.) A társulás székhelye: (továbbiakban: gesztor)
6060. Tiszakécske Kőrösi u. 2.
3.) A társulás lakosságszáma: (az 1 .sz. mellékletben részletezettek szerint)
4.) A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok
közigazgatási területe
5.) A társulási megállapodás a Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
időtartamára jön létre, és határozatlan időre szól.
6.) A társulás jogállása: Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó
szerve a Társulási Tanács
7.1. A Szociális Feladatellátó Társulás tevékenységi köre:
2012. január 1. napjától a társult, települési önkormányzatok közigazgatási területén a
családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása az Egyesített Szociális Intézmény és
Egészségügyi Központ (6060. Tiszakécske. Vörösmarty u. 11.) útján kerül ellátásra, a társult
települések Képviselő-testülete által is jóváhagyott szakmai program alapján.
7.2. 2009. január 1. napjától Nyárlőrinc és Tiszakécske közigazgatási területén a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás ellátása az Egyesített Szociális
Intézmény és Egészségügyi Központ útján (6060. Tiszakécske. Vörösmarty u. 11.) kerül
ellátásra, a társult települések Képviselő-testülete által is jóváhagyott szakmai program
alapján.
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7.3. A feladatellátásban érintett dolgozók felett a munkáltatói jogokat az Egyesített Szociális
Intézmény és Egészségügyi Központ intézményvezetője gyakorolja, az érintett település
polgármesterének előzetes egyetértése alapján.
8) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b.,
pontja alapján a társult települések a személyes gondoskodás során nyújtott ellátásokért fizetendő
térítési díjai vonatkozásában a rendelet alkotásra Tiszakécske Város Önkormányzatát hatalmazzák
fel.
A fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet a jogszabályi előírásokban meghatározott
jóváhagyás előtt 10 nappal írásban véleményezésre meg kell küldeni Nyárlőrinc település
önkormányzat polgármesterének.
A társult települések önkormányzatai megállapodnak abban, hogy a személyi térítési díj
elengedésének vagy csökkenésének szabályait valamennyi társult település saját rendeletében
szabályozza.
A társult település a személyi térítési díj elengedése, vagy csökkentése okán kiesett bevételt a gesztor
településnek megtéríti.
9) A társulás tagsági nyilvántartása. A társulás tagjairól, képviseletéről a feladatellátásról, a pénzügyi
hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:
- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- a belépés, a csatlakozás időpontját,
- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást,
- a szavazati jogosultságot,
- a pénzügyi hozzájárulást.
10.) A társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás céljából)
szükséges helyiséget biztosítják, a szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és
feltételeiről a helyben szokásos módon tájékoztatják a lakosságot. Az ügyfélfogadásra rendelkezésre
álló helyiségek pontos címét az intézmény alapító okirata, valamint szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
11.) A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket Tiszakécske Város Önkormányzatának
jegyzője szerzi be.
II. A társulás célja, funkciója és feladatellátás rendszere
1.) A társulás célja, hogy a társult önkormányzatok az Sztv. 64-65. §-ában foglalt családsegítés,
valamint a Gyvt. 39-40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat összefogással magas
szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.
2.) A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok e társulási megállapodásban megnevezett
szolgáltatásaikat Tiszakécske Város Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
intézménye útján látják el.
3.) A feladatellátás rendszere:
A társulás jelen társulási megállapodásban megfogalmazott feladatok ellátása érdekében Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulással együttműködik.
III. A társulás szervezete, feladata
1.) A tárulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács). A Tanács dönt
határozattal a társulás költségvetésének jóváhagyásáról, módosításáról, a beszámoló elfogadásáról,
valamint a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei
megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról. Véleményezi a feladatellátó intézmény
vezetőjének kinevezését.
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2.) A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban levő polgármesterei. A
Tanács tagját akadályoztatása, illetve távolléte esetére a települési önkormányzat képviselő által
meghatalmazott személy helyettesíti.
3.) A Tanács megalakul, ha a képviselő-testület mindegyike jóváhagyta a megállapodást,
megválasztotta képviselőjét és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló
ülést a gesztor önkormányzat polgármestere hívja össze a társulási megállapodás jóváhagyását
követő 15 napon belül.
4.) A Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkája segítésére
elnökhelyettest választ. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az
elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.
5.) A Tanács ülését az elnök akadályoztatása illetve távolléte esetén az elnökhelyettes - legalább 8
nappal korábban írásban hívja össze és vezeti. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
- a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
- a helyi önkormányzatok törvényesség ellenőrzéséért felelős szerve kezdeményezésére.
6.) A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen
van.
7.) A Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A tanács minden
tagja egy szavazattal rendelkezik.
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő
tagok szavazatainak a felét.
8.) A Tanács ülése nyilvános.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített
jegyzőkönyvre vonatkozó - törvényi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök
és a Tanács által felhatalmazott - tag írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül
megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv részére.
9.) A Tanács tagjai évente beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási Tanácsban végzett
tevékenységükről.
10.) A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását a gesztor önkormányzat
polgármesteri hivatala útján látja el.
A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
IV. A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja
1.) A társult települési önkormányzatok a költségek viselésének arányát a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. § (4) bekezdés e., pontja alapján a
következők szerint határozzák meg: a lakosságszám alapján a településeket megillető normatív
hozzájárulást a gesztor önkormányzat igényli meg és építi be a polgármesteri hivatal útján a
társulás költségvetésébe. A tárgyévi költségvetési törvény mellékletében nevesített jogcímek
szerint igénybe vett támogatások bizonylati megalapozottságának alátámasztására a társult
települések által a mutatószám felmérések során szolgáltatott adatok az alapjai. Az
adatszolgáltatás pontosságáért valamennyi társult település anyagi felelősséggel tartozik.
2.) A normatív hozzájárulásokon túl a Társulás a költségvetési törvényben valamint a
hatályos jogszabályokban meghatározott kiegészítő és más normatívákra jogosult.
Ennek felosztásáról és felhasználásáról Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulással együttműködési megállapodást köt.
3.) A Társulás költségvetését az évközi módosítást, beszámolót a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet rendelkezései alapján,
amelyet Tiszakécske
Város
Önkormányzatának
költségvetésében külön soron kell
szerepeltetni, társulások költségei címen.. Amennyiben a Tanács által elfogadott költségvetésben a
Társulás költségei a központi támogatások összegét meghaladják, annak fedezetét a tag-
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önkormányzatok saját költségvetésük terhére, az ellátottak számának arányában, illetőleg a
lakosságszám arányában finanszírozzák, amit Tiszakécske város Polgármesteri Hivatala számlájára,
a megadott határidőre kell átutalni.
Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési
határidő lejártát követően, az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő
figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül nem
tesz eleget, úgy a gesztor önkormányzat jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára
azonnali beszedési megbízás
(inkasszó) benyújtására. A gesztor önkormányzatnak a
számlavezető felé a jogosultat és kötelezettet, a követelés jogalapját, összegét és
esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a kötelezett
ellenvetésétől és bármely más jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. Amennyiben a
gesztor önkormányzat az inkasszálást jogosulatlanul gyakorolja, úgy az inkasszált összeg
számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó időszakban érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal terhelve köteles visszafizetni
az inkasszált összeget. A gesztor önkormányzat köteles továbbá a jogosulatlan inkasszálásból
eredő kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríteni.
4.) A székhely település önkormányzatának polgármestere a társulás költségvetéséről, a
bevételek-kiadások részletes alakulásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig az éves, és
július 31. napjáig a féléves teljesítésről
szolgáltatásonként tételesen a társult tag
önkormányzatok polgármestereit tájékoztatja.
Ezt követően valamennyi polgármester beszámol a képviselő-testületének a társulás pénzügyi
helyzetéről, tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról.
5.) A feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához
helyi, térségi, - központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. - A Tanács pályázatot
nyújthat be a feladatellátás - működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
6.) A társulás tagjai a társulás működésének célszerűségi és gazdaságossági szempontból történő
ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, melynek tagjait a társulásban részt vevő települések
polgármesterei delegálják. Az Ellenőrző Bizottság szervezeti felépítésének és működésének részletes
szabályait a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
Az Ellenőrző Bizottság félévente a költségvetési beszámolót megelőzően ellenőrzést folytat, melynek
eredményéről a Társulási Tanácsnak beszámol.
7.) A Társulás működése során keletkező esetleges vagyonszaporulat a társult önkormányzatok
közös vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.
V. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése
1.) A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával — december 31. hatállyal — lehet
felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése mellett év közben is felmondható.
A társulás tagja a kiválásról szóló határozati döntést legalább 3 hónappal korábban
köteles meghozni, és a társulás tagjaival közölni.
2.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek
ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget, így legfőképpen
- a tag — több alkalommal, de legalább 2 alkalommal — a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy nem
határidőben utalja át,
- a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes
egyeztetésnek nem tesz eleget.
3.) A társulás megszűnik:
- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a társulás megszűnését,
- ha a társulás tagjainak száma — felmondás következtében — egyre csökken,
- a bíróság jogerős döntése alapján,
- a határozott idő elteltével.
4.) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról -a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
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5.) A Társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni.
A megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek.
6.) Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a tárulásból való kilépés eredményeként
a társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, úgy a kiváló
önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült többletköltséget (pl.
foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások) a társulásnak megtéríteni.
VI. Záró rendelkezések
1.) Ezen Társulási megállapodás akkor lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő- testület
határozatával elfogadta. Erről határozat-kivonat megküldésével a székhely önkormányzat
polgármesterét értesíteni kell.
2.) Jelen Társulási megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
szervnek kell felterjeszteni, melyről a székhely önkormányzat jegyzője gondoskodik.
3.) A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló-,
1997. évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás
végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.) Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
4.) A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése
során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják
rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre.
Jogvita eldöntésére Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki.
A társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával egyezőnek
tartotta- képviselő-testületi jóváhagyást követően aláírták.
Tiszakécske, 2012. március 14.
Kovács Ernő
polgármester
Tiszakécske

Pap Sándor
polgármester
Nyárlőrinc

Szabó Gellért
polgármester
Szentkirály

Felföldi Zoltán
polgármester
Lakitelek

Záradék
Tiszaug község képviselő-testülete 2009. 01. 01. napjától szociális és gyermekjóléti
szolgáltatást a társulástól nem vett igénybe, a társulásból való kilépéséről 2012. 03.13.án
döntött.
A Társult települések képviselő-testületei a Társulási megállapodást, annak egységes szerkezetbe
történő jóváhagyását határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Települési önkormányzat

jóváhagyó határozat száma

Tiszakécske

határozat

Nyárlőrinc

határozat

Lakitelek

határozat

Szentkirály

határozat
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1. sz. melléklet

Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás
2011. január 1. napján

Település neve

lakosság száma

Tiszakécske

11674

Lakitelek

4669

Szentkirály

1955

Nyárlőrinc

2380

A Polgármester szavazásra bocsátotta a szociális feladatellátó társulás megállapodásának
módosítására tett javaslat tárgyú előterjesztés határozat tervezetét.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a szociális feladatellátó társulás megállapodására
tett javaslat tárgyú előterjesztés határozat tervezetének II. b.) pontját, amelyben Kiss
Nándorné gazdasági vezetőt javasolja Ellenőrző Bizottsági tagnak.
A Képviselő-testület a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

52/2012. (III.23.) számú határozata
Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodás
módosítási javaslata tárgyában
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatokat hozza:
I. Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának
módosítására teszünk javaslat:
1.: IV/3. pontja az alábbiakkal egészüljön ki:
Amennyiben a Tanács által elfogadott költségvetésben a Társulás költségei a központi támogatások
összegét meghaladják, annak fedezetét a tag-önkormányzatok saját költségvetésük terhére, az
ellátottak számának arányában, illetőleg a lakosságszám arányában finanszírozzák, amit Tiszakécske
város Polgármesteri Hivatala számlájára, a megadott határidőre kell átutalni. Amennyiben viszont a
Társulás költségvetését tekintve többletbevétel keletkezik az szintén az ellátottak számának
arányában, illetőleg a lakosságszám arányában Tiszakécske város Polgármesteri Hivatalának
számlájáról átutalásra kerüljön a tagönkormányzatok javára.

2.: IV./4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
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A székhely település önkormányzatának polgármestere a társulás költségvetéséről, a bevételekkiadások részletes alakulásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig az éves, és július 31. napjáig
a féléves teljesítésről településenkénti lebontásban, szolgáltatásonként, tételesen a társult tag
önkormányzatok polgármestereit tájékoztatja.
II. Elfogadjuk, hogy Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulásának Ellenőrző
Bizottsága Tiszakécske Város és környéke gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, támogatói
szolgáltatás feladatellátó társulási tanácsa szervezeti és működési szabályzatában foglalt
tevékenységeit, feladatait ténylegesen ellássa, az abban rögzítetteknek megfelelően.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a korábban delegált tag delegálását visszavonja és az
Ellenőrző Bizottság új tagjaként Kis Nándorné személyét javasolja
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Mivel több napirend nem volt, a Polgármester az ülést berekesztette.

Kmft.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
Kalócz Antal
jegyzőkönyv hitelesítők

