Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozata
a Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka megszüntetéséről
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális
Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka megszüntetése tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2016.(V. 31.)
önkormányzati határozatával határozatában szándékát fejezte ki, hogy a „Szociális
Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka” - a Társulási Megállapodás 19.
pontja alapján - 2016. december 31. napjával a Társulásból kiválik.
2. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a társulásban részt
vevő Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületével egyetértésben – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdése, valamint 91. § b) pontja alapján a Szociális Intézményfenntartó Társulás
Cibakháza és Tiszainoka Társulás 2016. december 31. napjával – figyelemmel a
Társulási megállapodás 20.1. pontjára – megszűnik, így a megszüntetésről szóló
megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Szociális Intézményfenntartó
Társulás Cibakháza és Tiszainoka” Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás
aláírására.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: 2016. október 15.
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
Hegyes Zoltán polgármester helyben,
Fekete Géza alpolgármester helyben,
Török István jegyző helyben,
Szendreiné Kiss Erzsébet polgármester Tiszainoka, Kossuth út 2.
Magyar Államkincstár JNSZM-i Igazgatósága 5000 Szolnok, Magyar út 8.
Nagyközségi Könyvtár
Irattár
Cibakháza, 2016. szeptember 28.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző
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1 melléklet a(z) 124/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS CIBAKHÁZA ÉS TISZAINOKA
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Cibakháza és Tiszainoka településeken a „Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény
Cibakháza és Tiszainoka” intézmény fenntartása, működtetése, az intézményen keresztül a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített, az
intézmény Alapító okiratában rögzített ellátási formák biztosítására létrejött Társulási
Megállapodás (a továbbiakban: Társulási megállapodás) 3. pontjában megjelölt önkormányzatok
képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjával, illetve a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ával
keletkeztetett felhatalmazással létrehozott „Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és
Tiszainoka” Társulást az alábbiak szerint megszüntetik:
I. A megszűnő Társulás neve, székhelye
1. A Társulás neve: Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka
2. A Társulás székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője
1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Képviselője: Hegyez Zoltán polgármester
2. Tiszainoka Község Önkormányzat
Székhelye: 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.
Képviselője: Szendreiné Kiss Erzsébet
III. A Társulás megszüntetésének körülményei
1. A Társulás megszűnésének időpontja (hatálya): 2016. december 31.
2. A megszüntetés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés.
3. A Társulás megszüntetésének oka: az Mötv. 91. § b) pontja alapján a társulás megszűnik, ha
a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák. (Az Mötv. 88.
§ (2) bekezdése szerint : „(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.”)
A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás megszüntetéséről
és jelen megszüntető megállapodás jóváhagyásáról döntenek. A képviselő-testületek döntése
értelmében a tagok a Társulás általános rendjétől eltérően ellátott önkormányzati feladatot
(szociális ellátás) külön-külön kívánják ellátni, ezért a Társulás tagjai a Társulás
megszüntetéséről döntenek.
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4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja: A Társulás
megszűnését követően a települési önkormányzatok gondoskodnak a feladat ellátásáról.
IV. A Társulás vagyonának felosztása
1. A Társulás vagyonnal nem rendelkezik, így jelen megállapodás vagyonmegosztásról nem
rendelkezik.
2. A társult tagok által használatába adott, a tagönkormányzatok tulajdonát képező, a Társulási
megállapodás 12. pontja szerint meghatározott ingatlanok esetében a Társulás használati joga
megszűnik.
Ezek az ingatlanok az alábbiak:
a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő, Cibakháza
Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező a 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. száma alatti
ingatlan és az 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 43. szám alatti ingatlan és
b) Tiszainoka Község Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő, Tiszainoka Község
Önkormányzat tulajdonát képező az 5464 Tiszainoka, Attila út 15. szám alatti ingatlan.
V. Iratkezelés
A megszűnő Társulás irattári anyagát jelenleg a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli,
mely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről, biztonságos
megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.
VI. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések
1. A kötelezettségvállalás rendje: a Társulás Elnöke a megszűnés időpontjáig 2016. december
31. napjáig, a 2016. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok terheinek összegére
vállalhat kötelezettséget. A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. december 31.
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással szemben a
Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
4. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a
Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait a Cibakházi
Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők látják el 2016. december 31.
napjáig.
5. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás aláírását
követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, amelyben
egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a Kunszentmártoni Járásbíróság jogosult eldönti.
6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a hivatkozott
törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben
megfelel, tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve
mindkét fél részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá.
Cibakháza, 2016. szeptember 28.
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Záradék
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető
Megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikban jóváhagyták, az abban
foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
A Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2016.(IX.28.) önkormányzati
határozata,
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2016.(XI.04.) önkormányzati
határozat,
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében a Megállapodást
aláírásával látta el:

……………………………………
Hegyes Zoltán
polgármester

…………………………………………..
Szendreiné Kiss Erzsébet
polgármester
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