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E l ő t e r j e s z t é s 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2012. január 20.-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási megállapodásának módosítása.  
 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétellel élt a Sárbogárd-Hantos-
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó 
megállapodás alábbi pontjai vonatkozásában: 

• 4.3. pontban foglalt szabályozás nem elégséges a 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet 
16. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel arra, hogy szükséges a 
megállapodásban annak rögzítése, hogy az önállóan működő költségvetési szerv  
gazdálkodási feladatait megállapodás alapján ki látja el. Az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2011. december 
31.-i hatállyal hatályon kívül helyezte a korábbi 292/2009 (XII.19.) 
Kormányrendeletet. A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése 
tartalmaz rendelkezéseket a gazdálkodási feladatra vonatkozó megállapodás 
tárgyában. 

• 4.4. pont kiegészítésre szorul a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV tv. 8. § (4) bek. b.) pontjában foglaltakra 
tekintettel, mely szerint a megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás tagjainak és a 
közös feladat- és határkör gyakorlásával megbízott nevét, székhelyét. 

• 4.5. pont módosítása szükséges tekintettel a Magyar Államkincstár területi szerve 
elnevezésének változása miatt. 

• 6.1. pont kiegészítésre szorul a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV tv. 8. § (4) bek. j.) pontjában foglaltakra 
tekintettel, mely szerint a megállapodásnak tartalmaznia kell a társulásban 
foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.      
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Határozati javaslat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd - Hantos-
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítása tárgyú előterjesztést.  

1. Az intézmény közös fenntartására társult önkormányzatok a közöttük 2008. január 
1-i hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény. 43.§, a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. Törvény 8.§-ában foglalt felhatalmazások rendelkezései szerint az 
Ötv.8.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelező-szociális alapellátási – feladatok 
megvalósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, 
amely a társulási megállapodás 4. számú módosítása.   

 
A megállapodás 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:  

 „-  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat önálló jogi személy, amely az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 ( XII. 31. ) Kormányrendelet ( továbbiakban: 
R) 7. §. (2) bekezdése értelmében önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely a R 7. § (3) 
bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv. Az Egyesített 
Szociális Intézmény gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Sárbogárdi 
Városi Polgármesteri hivatal látja el.” 
 

A megállapodás 4.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ -  A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő 
jóváhagyásával egyidejűleg, meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Egyesített Szociális 
Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító szerve Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete. A közös feladat – és hatáskör 
gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.” 

                A megállapodás 4.5.pontja az alábbiak szerint módosul: 
„- Sárbogárd Önkormányzata a 4.4. pontban foglaltak alapján Hantos 
Önkormányzata és Nagylók Önkormányzata előzetes véleményének kikérését 
követően kiadja a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítását, és megküldi a Magyar  Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságára.” 

A megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ – Nagylók Önkormányzat által a szociális alapellátásban foglalkoztatott 
közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az 
Egyesített Szociális Intézményhez történő áthelyezéssel szűnik meg. A 
társulásban foglalkoztatott személyek jogviszonyára a 1992. évi XXXIII. 
Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását 
Nagylók és Hantos községek képviselőtestületeinek egyező döntése esetén írja alá.  
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3. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított megállapodás 
felterjesztéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz gondoskodjon.  

 
 
 

Határidő: aláírásra:  2012. január 31. 
  felterjesztésre:  2012. február 10. 
 
Felelős: polgármester 
  Jegyző 

 
 
Sárbogárd, 2012. január 04. 
 
 

Dr. Sükösd Tamás 
     polgármester   


