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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 25-i rendkívüli üléséről.

Határozat számok: 114/2012. (VI.25.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán polgármester
Madari Andor alpolgármester
Kalócz Antal képviselő
Dr. Rácz Péter képviselő
Szentirmay Tamás képviselő
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Kotvics Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a telefonon összehívott rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülésen 7 fő képviselőből jelen van 5 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Madari Andor alpolgármestert és Kalócz Antal képviselőt
javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester ismerteti a napirendi pontot:
- Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása
A Polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta.

NAPIREND:
- Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása.
/Előterjesztés kiadva. Jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester felkéri Dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
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Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Elöljáróban elmondja, hogy az elmúlt évben a gesztor önkormányzatnál volt egy hatósági
ellenőrzés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala részéről a szociális társulás
vonatkozásában. Az ellenőrzés eredményeként különböző módosításokat kértek eszközölni
a megállapodásban. A módosítások elkészültek és emlékezteti a testületet, hogy a március
23-i rendkívüli ülésen a képviselő-testület el is fogadta. Közben a törvényességi felügyelet
felé is elküldte az anyagot a Gyámhivatal és a törvényességi felügyelet is talált néhány
kifogásolni való pontot, amit szintén módosítani kell a megállapodásban. Határidő június 15.e. Ezzel kapcsolatban határidő módosítást kért és kapott Dombiné Horpácsi Mária
Tiszakécske aljegyzője. Mivel előfordulhat még módosítás, ezért kérte, hogy minél hamarabb
hozzon a Képviselő-testület határozatot a módosított megállapodás elfogadásáról, ezért
került sor a mai rendkívüli testületi ülésre.
A határozat tervezet melléklete mutatja azt, hogy a jelenlegi megállapodásban milyen
módosítások történtek. Ezeket a módosításokat egységes szerkezetben is elkészítette
Tiszakécske Aljegyzője, ami szintén az előterjesztés melléklete.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
7. §-a és 9. §-a között merült fel probléma, ugyanis nem volt egyértelmű a törvényesség
számára, hogy melyik paragrafus alapján működik a társulás. Ezért kérte pontosítani a
társulási megállapodás szövegét. A 7. §. szerint csak egy szolgáltatást ellátó társulási
megállapodásról van szó, ellenben a 9. §-al, mely szerint a társulásnak közös döntéshozó
szerv létrehozásáról kell megállapodnia. A közös döntéshozó szerv a Társulási Tanács.
Tiszakécske Aljegyzője, valamint a törvényességi felügyeleti osztály között jogértelmezés és
jogegyeztetés folyik azzal kapcsolatban, hogy hogyan működjön a társulás. Ennek a
figyelembe vételével történtek meg a módosítások, amelynek java része szerint egyébként
működik a társulás, (pld. munkavállaló megbízása, kinevezése, felmentése előtt az érintett
Polgármester előzetes véleményének kikérésére is szükség van) amely eddig is megvolt, de
most rögzítésre is került a megállapodásban.
Azok a részek, amelyek módosításra kerültek, a határozat tervezet szövegezése
megmutatja.
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy volt egy márciusi döntés, ahol Lakitelek Önkormányzata
úgy rendelkezett, hogy abban az esetben járul hozzá a módosításokhoz, hogy ha beleveszik
azt, hogy amennyiben a Társulás költségvetésében többletbevétel keletkezik, akkor azt
lakosságszám arányában szétosztja a gesztor önkormányzat a települések között. Az
előzetes norma kontroll során a Kormányhivatal ehhez nem járult hozzá, azt mondta, hogy
ezt külön a társulási megállapodásba ne rögzítsék, ellenben semmi akadálya annak, hogy
az önkormányzatok és a Tiszakécskei gesztor önkormányzat egy ilyen megállapodást
rögzítsen külön szerződésben.
Fontosnak tartja még elmondani, hogy külön pontban, az V.fejezetben lett a társulási vagyon
szabályozva.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az anyagot a hét végén kapta meg Lakitelek Önkormányzata,
ezért nem tudta a Hivatal kiküldeni a képviselőknek.
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Madari Andor alpolgármester hivatkozva a megállapodás záradék részére, megkérdezi,
hogy Tiszaug hogy oldja meg a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátását?
Lakiteleknek esetleg hosszabb távon nem érné meg kilépni ezzel a feladatellátással a
társulásból?
Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
Jelenleg a társulás finanszírozza a Lakiteleken működő családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatást. Pontos számokat erre vonatkozóan jelenleg nem tud mondani, de ha a
képviselők igénylik, akkor el fogja kérni az adatokat a pénzügyi vezetőtől.
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Felföldi Zoltán polgármester
Ha a Kormányhivatal nem fogadja el a megállapodás módosítását a 9. §. alapján, akkor az
azt jelenti, hogy nem lesz plusz normatíva, és akkor nem lesz értelme fenntartani a társulást.
Ha jár rá plusz normatíva, akkor nem látja értelmét, hogy Lakitelek kilépjen a
feladatellátással a társulásból.
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 igen
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2012.(VI.25.) számú határozata
Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszakécske Város és Környéke Szociális
Feladatellátó Társulási Megállapodást /a továbbiakban megállapodás/ az alábbiak
szerint módosítja:
1. / A megállapodás bevezető része 1. számot kap, amely az alábbiakkal egészül ki:
….feladataik közös megvalósítására az Egyesített Szociális Intézmény és
Egészségügyi Központ / Tiszakécske, Vörösmarty u. 12. / közös fenntartásában
állapodnak meg határozatlan időtartamra, melyre társulási megállapodást kötnek
2./ A megállapodás 6. pontja a következők szerint módosul:
A társulás jogállása: Intézményfenntartó társulás amely önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezik, döntéshozó szerve a Ttv. 9 §-a alapján létrehozott Társulási Tanács.
3./ A megállapodás 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A feladatellátásban érintett dolgozók felett a munkáltatói jogokat az Egyesített
Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ intézményvezetője gyakorolja. A
munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése előtt az érintett település
polgármesterének előzetes írásos véleménye, egyetértése alapján köti meg a
dolgozóval a munkajogi szerződést.
4./ A megállapodás kiegészül 7.4 és 7.5. ponttal az alábbiak szerint:
7.4. A szolgáltatási feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott szakdolgozók
feladatait, munkaköri kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a
munkáltatói jog gyakorlója írásban, személyre szabottan határozza meg.
7.5. Munkajogi jogviszony a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű dolgozóval létesíthető.
5./ A megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács Elnöke
Tiszakécske Város Önkormányzatának polgármesteri hivatala útján szerzi be.
6./ A megállapodás I.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok e társulási megállapodásban
megnevezett szolgáltatásaikat, feladataikat e társulás útján látják el, a társulás által
ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.
7./ A megállapodás III.1. pontja a következő mondattal egészül ki:
A jogszabályi előírásoknak megfelelő iskolai végzettséggel, kinevezi a feladatellátó
intézmény vezetőjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Társulási Tanács az intézményvezető feletti egyébb munkáltatói jogok gyakorlásával
Tiszakécske Város Polgármesterét bízza meg.
8./ A megállapodás III.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A tanács
minden tagja egy szavazattal rendelkezik, szavazni személyesen, vagy
meghatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal meghatalmazott képviselő a
felhatalmazó irat (képviselő-testületi határozat) bemutatását, átadását követően járhat
el, amely iratot a jegyzőkönyv mellé csatolni kell.
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét.
9./ A megállapodás V. pontja a társulás vagyona elnevezést kapja és az alábbiak
szerint szól:
V. A Társulás vagyona
1.1 Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 6060 Tiszakécske,
Vörösmarty u. 11. szám alatti intézmény elhelyezésére szolgáló, továbbá működésére
szolgáló épület felszerelései és ingóságai Tiszakécske város Képviselő-testülete
kizárólagos tulajdonát képezik.
1.2. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálati feladatok helyben történő ellátása
érdekében a társult képviselő-testületek településenként külön meghatározott helyiség
kizárólagos használatát biztosítják munkanapokon, amely a működési engedélyben
pontosan feltüntetésre kerül.
2.) Az intézményfenntartó Társulás működése során az 1.1 pontban megjelölt
vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény a társult képviselő-testületek közös
tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.
3. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabályi szerint kell eljárni, a következő elvek figyelembevételével: azon vagyontárgy
amely a helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzat saját költségvetése terhére
beszerzett berendezési tárgy, felszerelési tárgy tulajdonjoga változatlanul a társult
önkormányzatot illeti meg.
10./ A megállapodás V. pontja VI. pontra változik , A társuláshoz csatlakozás, tagsági
jogviszony megszűnése címen, az 1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

6

1.) A Kecskeméti Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei
kizárólagos jogkörükben eljárva minősített többséggel hozott határozatba foglalt
nyilatkozattal és a Kecskeméti Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásban
foglaltak alapján csatlakozhatnak a társuláshoz.
10.1. A VI. pont 1. pontjából 2-es, a 2. pontjából 3-as, a 3. pontjából 4-es, a 4. pontjából
5-ös, az 5-ös pontjából 6-os, a 6-os pontjából 7. pont lesz, a 4. pont az alábbiak szerint
módosul:
4.) A társulás megszűnik:
- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszűnését,
- ha a társulás tagjainak száma — felmondás következtében — egyre csökken,
- a bíróság jogerős döntése alapján,
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel
megvalósult.
11./ A megállapodás VI. pontja VII. pontra / Záró rendelkezések / változik.
12./ Tiszakécske Város Képviselő-testülete a Tiszakécske Város és Környéke Szociális
Feladatellátó Társulási Megállapodást egységes szerkezetbe foglalva a határozat
mellékleteként jóváhagyja, amely 2012. július 01. napjától hatályos.
Határidő: azonnal
Felelős: Dombiné Horpácsi Mária aljegyző

Mivel több hozzászólás nem volt, a Polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.

Kmft.

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Felföldi Zoltán
polgármester

Madari Andor
Kalócz Antal
jegyzőkönyv hitelesítők

