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Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
(továbbiakban: Tkt.) vonatkozó rendelkezései alapján a társulási megállapodás IV./4. pontja akként
rendelkezik, hogy: „A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi
önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.”
A fentiekre tekintettel a társulási megállapodás alábbi módosításait tartjuk indokoltnak:
I./ A szociális törvény 2011. január 1. napjától hatályos 92.§ (1) bekezdése értelmében a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
• a helyi önkormányzat,
• ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a
társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
Az elmúlt társulási tanácsülésen megtárgyalt fentiekben idézett jogszabály változásra tekintettel – a
jegyzői kollégium javaslatára – a társulási megállapodást a II./6.6 ponttal egészítettük ki, amely így
szól:
6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92§ (1) b)
pontja alapján Zákányszék Község Önkormányzata a Tanács által hozott döntésekről
rendeletet alkot, amely rendelet az ellátásban részt vevő önkormányzatokra nézve kötelező
érvényű.
I./ A Társulási megállapodás a Társulás Elnökével, és Elnökhelyettesével kapcsolatos V./3., és 4. pont
alatti szabályok között elnök esetében nem említi a választáshoz, újraválasztáshoz megkívánt szavazati
arányt, míg az Elnökhelyettes megválasztása, újraválasztása esetén a jelenlegi társulási megállapodás a
törvényben megkívánt minősített többségtől enyhébb egyszerű többséget kíván meg.
A társulási megállapodás a minősített többséget a Tkt. alábbiakban idézett szövegével egyezően a
VI./14. pontjában határozza meg, amely ellentmondásban van az Elnökhelyettes választására,
újraválasztására vonatkozó V./4./5. pontban a választáshoz, újraválasztáshoz megkívánt szavazati
aránnyal.
A fentiekre tekintettel javasoljuk az V./4./5. pont hatályon kívül helyezését.
A Tkt. a fentiekben idézett 8. § (2), (3) bekezdéseit az alábbiakban idézzük:
(2) Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
b) a 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és
d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

(3) A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább
annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és
az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
II./ Az 1./a számú mellékletben, és a 2. számú függelék érintett részeiben Pusztamérges Község
Képviselőtestülete címének pontosítása szükséges.
III./ A 2. számú függeléket az ellátási formákkal, és a működési területekkel a legfrissebb adatok
alapján aktualizáltuk.
A módosításra, törlésre javasolt szövegrészeket áthúzással, a módosításokat vastag dőlt betűvel
jelöltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a mellékletével együtt szíveskedjen
megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának
elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását a melléklet szerint megvitatta és j ó v á h a g y j a .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt hogy a tagtelepülések
egyetértő döntését követően – az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző – általa
az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
4.) Irattár
Ásotthalom, 2011. március
Petró Ferenc
polgármester

