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

• A Társulási megállapodás hiányos, a helyi önkormányzatok társulásairól és egyéb 
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (4) b.) pontban foglalt 
rendelkezéseket nem tartalmazza, mely szerint  a társulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell a közös feladat- és határkör gyakorlásával megbízott nevét, 
székhelyét. 

• A Társulási megállapodás hiányos, a helyi önkormányzatok társulásairól és egyéb 
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (4) g.) pontban foglalt 
rendelkezéseket nem tartalmazza, mely szerint  a társulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell a társuláshoz valócsatlakozás részletes szabályait. 

• A Társulási megállapodás hiányos, a helyi önkormányzatok társulásairól és egyéb 
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (4) j.) pontban foglalt 
rendelkezéseket nem tartalmazza, mely szerint a társulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell a társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit. 

A fentiek miatt szükséges a társulási megállapodás kiegészítése 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.      
 
 
 
Határozati javaslat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd – Hantos -  
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
tárgyú előterjesztést.    

1. Az intézmény közös fenntartására társult önkormányzatok a közöttük 2007. január 
1-i hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 41.§ (1) 
bekezdés,  a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. Tv. 8.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások rendelkezései 
szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény 39-40. §, valamint a 49. §-ban foglalt feladatok megvalósítására 
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létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a 
társulási megállapodás 9. számú módosítása.  

 
A megállapodás 8. e.)  pontja az alábbiak szerint módosul:  

„ Alapító önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok 
ellátására a Fenntartó Önkormányzatok által javasolt személyek 
közalkalmazotti jogviszonyát továbbra is fenntartja. A Társulásban 
foglalkoztatott személyek jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

    A megállapodás 8. f.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ 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. 

                A megállapodás 8. pontja az alábbi új h.) ponttal egészül ki. 

 „ h.) 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. 
 

2. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását 
Nagylók és Hantos községek képviselőtestületeinek egyező döntése esetén írja alá.  

 
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   


