Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2011. május 31-i ülésére
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, és Tiszainoka
társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt ismert Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete tárgyi társulási
megállapodás felmondását 2011. június 10. napjával kezdeményezte, amely kezdeményezéssel
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és Tiszainoka Község Önkormányzata egyetértett, így
2011. június 11. napjától a társulás csökkentett társult tagi létszámmal működik tovább.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kezdeményezem a társulási megállapodás fenti okok miatt történő módosítását, amely
módosítás lényege, hogy a társulási feltételek változatlanul maradnak, azonban Nagyrév
Község Önkormányzata a módosított társulási megállapodásban, mint társult önkormányzat
nem szerepel.
A társulási megállapodáshoz csatolt függelékek természetesen és értelemszerűen szintén
változnak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezen előterjesztésemhez csatolom a módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
tervezetét, kérve annak tanulmányozását, és elfogadását.

Cibakháza, 2011. május 26.
Hegyes Zoltán
polgármester

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
60/2011.(V.31.) KT határozata
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka
Társulási megállapodásának módosítása tárgyában
1.) Cibakháza Nagyközség képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, mely
szerint, mint gesztor önkormányzat 39/2011.(IV.13.) sz. határozatával, valamint
Tiszainoka Község Önkormányzata 29/2011.(IV.15.) sz. határozatával
egyetértését adta Nagyrév Község Önkormányzata 21/2011.(III.10.) sz.
határozatában foglalt igényének, mely szerint Nagyrév Község Önkormányzat
képviselő-testülete a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény
Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodást 2011. június 10.
napjával felmondta.
2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete ezen határozatában
rögzíti, hogy Nagyrév Község társulásból történő kiválása miatt a Nagyközségi
Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka
Társulási megállapodását módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.
3.) A módosított, és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás ezen
határozat mellékletét képezi.
4.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Szendreiné Kiss Erzsébet Asszonyt Tiszainoka Község Önkormányzata
polgármesterét, és általa a képviselő-testület tagjait – Tiszainoka Képviselő-testület tagjait – helyben –
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóságát –
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Könyvtárat
Irattárat
Cibakháza, 2011. május 31.

Hegyes Zoltán
polgármester

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 60/2011.(V.31.) KT. határozatával,
Tiszainoka Község Önkormányzata 40/2011.(V.24.) sz. határozatával elfogadott
módosított és egységes szerkezetbe foglalt változat)
Amely létrejött Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszainoka
Község Önkormányzat Képviselő-testülete között egyes szociális alap és szakosított
szolgáltatásokat ellátó intézmény közös fenntartására.
Cibakháza Nagyközség, és Tiszainoka Község Önkormányzatainak Képviselő- testületei
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben biztosított jogkörükben
eljárva, valamint a helyi önkormányzatok társulásiról szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8.§–ban biztosított felhatalmazással és lehetőséggel élve Cibakháza Nagyközség,

és

Tiszainoka község közigazgatási területén a szociális alap és szakosított szolgáltatási
feladatait Nagyrév Község Önkormányzata társulásból történő kiválását követően
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, és Tiszainoka Község Önkormányzata 2011.
június 11. napjától továbbra is Cibakháza Nagyközség Önkormányzat gesztorsága
mellett társulásos formában kívánja ellátni, és a feladat közös ellátásának
feltételrendszerét ezen megállapodásban rögzítik az alábbiak szerint.

I.
A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye, telephelyei, működési területe
A./ Neve: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka
B./ Székhelye: Cibakháza, Szabadság tér 6.

C./ Telephelyei:
1. 5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 15.
D./ Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

II.
A közös feladat - és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat , és a társulás
társult önkormányzatainak felsorolása
A./ Közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott tag:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
B./ Társult tag:
Tiszainoka Község Önkormányzata
Székhelye: 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.

III.
A társulás által ellátandó alapfeladatok, egyéb tevékenységek, a társulás céljai, és a
működést szabályozó jogszabályi környezet
A/ A társulás által ellátandó alapfeladatok különösen
1./ A Társulás alapfeladata a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási
területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározottak alapján az alapszolgáltatásokra és a szakosított
ellátásokra közös fenntartású intézmény létrehozása és működtetése. A társulás
által fenntartott intézmény alaptevékenységeit, szakfeladatait, és szakágazati
besorolásait az Alapító Okirat részletesen tartalmazza.
2/ Alapellátások:








Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali szociális ellátás
Családsegítő szolgálat
Gyermekjóléti szolgálat
Tanyagondnoki szolgálat
Falugondnoki szolgálat

3./ Szakosított ellátások:
Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

B/ A társulás által fenntartott intézmény egyéb tevékenységi köre:
a./ Terem és helyiség bérbeadás,
b./ Tanfolyami szolgáltatás.
Az a-b./ pontokban felsorolt feladatok ellátása csak a szabad kapacitás terhére történhet,
és nem veszélyeztetheti az alapfeladatok végrehajtását, továbbá nem járhat
finanszírozási többletigénnyel. E szolgáltatásokból eredő bevételeket azon településeken
kell felhasználni, ahol az keletkezett.
C./ A társulás céljai:
1./ A társulás célja, hogy az önkormányzatok közös összefogásával társulás által
fenntartott intézmény a jogszabályokban előírt feltételeket magas szakmai és ellátási
színvonalon valósítsa meg.
2./ A közös feladatmegvalósítás tegye lehetővé a fenntartással járó fajlagos költségek
csökkentését azáltal, hogy az állami költségvetésből a kötelező feladat ellátására a
társulás így a társulást fenntartó önkormányzatok - kiegészítő normatív hozzájárulásra
válnak jogosulttá.
3./ A szakmai munka színvonalának javítása, a még jobb szakképzett személyzeti
ellátottság biztosítása
4./ A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gondozotti létszámra vetített fajlagos
költségeinek csökkentésére.
D./ A Társulás működést szabályozó jogszabályi környezet


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról



1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról



A mindenkor hatályos, A Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló Törvény



1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról



1997. évi CXXXV. Törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről



l/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről



9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet



a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről



9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról



133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról



29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet



a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról



259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről



1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról



1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről
IV.
A társulási megállapodás időtartama.
1./ A társulási megállapodást a III. fejezetben felsorolt feladatok, tevékenységek
valamint

célok

megvalósítása

és

folyamatos

ellátása

érdekében

az

önkormányzatok határozatlan időre kötik.
2./ A társulási megállapodást felmondani december 31. napjával lehet legalább 3
hónappal korábbi időpontban - a megállapodást felmondani szándékozó
önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott - határozatával,
amelyet a társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének meg kell küldeni

V.
A Társulás vagyona, a Társulás költségvetésének tervezése, a társulás finanszírozása, a
költségviselés alapja, aránya, beszámolás
A./ A Társulás vagyona
A társulás által fenntartott intézmény

működésének feltételét biztosító

ingatlanvagyon és egyéb, az intézmény működését biztosító felszerelési, berendezési,
technikai

vagyontárgyak

a

társult

önkormányzatok

székhelye

szerinti

önkormányzatok tulajdonában maradnak, mely önkormányzatok azt kötelesek
megőrizni, fenntartani és gyarapítani, továbbá a kötelező intézményi ellátás
biztosítása érdekében működtetni.
B./ A Társulás költségvetésének tervezése:
1./ A

társulás

által

fenntartott

intézmény

telephelyei

elkészítik

működési

költségvetésüket, melyeket intézményi szinten összesítenek és beépül Cibakháza
Nagyközség Önkormányzat költségvetésébe. A költségvetési tervezés lényeges eleme,
hogy az állami (alap és kiegészítő) normatívákat

Cibakháza Nagyközség

Önkormányzata hívja le a MÁK regionális igazgatóságán keresztül, és azzal elszámol
a társult önkormányzatok felé.
2./ A telephelyeken felmerülő működési kiadások (személyi, járulék, dologi) és a
működéshez mutatószámok alapján biztosított normatív támogatási bevétel és
kiadások közötti különbözetet Tiszainoka település saját költségvetésében támogatás
értékű kiadásként tervezi meg.
3./ Ugyanezen összeget Cibakháza Nagyközség Önkormányzat saját költségvetésében
önkormányzati intézményi finanszírozási bevételként tervezi meg.
4./ Az ÖNHIKI-t minden arra jogosult önkormányzat saját jogon igényelheti és
használhatja fel.
C./ A Társulás finanszírozása:
1./ Tiszainoka Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő telephelye
vonatkozásában minden hónap 5. napjáig utalja át az állami finanszírozás bevétele és
az előző hónapra vonatkozó személyi juttatások és járulékok kiadásának különbözetét
Cibakháza

Nagyközség

Önkormányzata

költségvetési

számlájára.

Cibakháza

Nagyközség Önkormányzata az intézmény székhelye vonatkozásában ugyanezen
finanszírozási technikát alkalmazza.
2./ Tiszainoka település önkormányzata telephelye vonatkozásában felmerült dologi
kiadások számláit kiegyenlíti, melyet Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Tiszainokai Iroda közreműködésével az önkormányzat
könyvvitelében függő kiadásként szerepeltet. A függő kiadások rendezése érdekében
minden hónapot követő hó 10-ig a telephely szerinti önkormányzat szabályosan
kiállított belső bizonylat alapján elszámol Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
felé, amely saját könyvvitelében tényleges jogcímen szerepelteti a kiadásokat és
bevételeket.
3./ A saját pénzeszközből és saját pályázatból megvalósuló felhalmozási kiadásokat
Tiszainoka Önkormányzat önállóan viseli a közigazgatási területén lévő telephely
vonatkozásában.
D./ A társulás költségviselésének alapja:
1./ Az

önkormányzatok

közigazgatási

területén-

a

társulási

megállapodás

hatálybalépésének időpontjában a normatív támogatásban való részesedés arányát a
társulási megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza, amely a tényleges,
statisztikákban lévő adatokat tartalmazza és külön képviselő-testületi határozat nélkül
minden évben változik.
2./ A későbbiekben minden gazdasági évben a normatívával történő elszámolások alapja a
statisztikákban lévő adat.
3./ A bér és bérjellegű kiadásokon, közüzemi díjakon felüli kiadások pénzügyi
kötelezettségvállalása csak az adott telephelyen megtervezett és elfogadott
költségvetésen belül engedélyezhető, amelyről a telephely szerinti önkormányzat
polgármesterével egyeztetni kell.
4./ A telephelyen az adott szakfeladaton jelentkező, bér és bérjellegű kiadásokon,
közüzemi díjakon felüli kötelezettségvállalásokat az intézmény vezetőjével előzetesen
engedélyeztetni kell.
5./ A kiadások elszámolásának alapja a telephelyen az adott szakfeladaton jelentkező
kiadás, amelynek a teljesítés igazolása a telephelyen történik.

E./ Az önkormányzatok költségviselési aránya:
A

társulás

székhelye

szerinti

önkormányzat

jelen

megállapodásban

meghatározottakat figyelembe véve állapítja meg a társult önkormányzatok
költségviselésének arányát a társulás következő évi költségvetési koncepciójának,
költségvetésének és finanszírozási tervének elkészítésekor.

F./

Beszámolás a társulás költségvetéséről:
A Cibakháza Nagyközség önkormányzat polgármestere a költségvetési beszámoló
keretében

számol

be

a

képviselő

testületnek

a

társulás

gazdálkodásának

végrehajtásáról a székhely település önkormányzatának. A társult település
önkormányzata kérhetik ezen ülések együttes megtartását. Amennyiben a társult
település önkormányzata nem kérik az I. féléves beszámoló és a zárszámadás együttes
ülésen történő megtartását, a székhely település polgármestere köteles az éves pénzügyi
beszámoló keretében számot adni a társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a
társulási cél megvalósulásáról, melyet köteles a társult önkormányzat beszámolójának
elfogadása előtt megtenni.
A képviselő-testületek az ülésterveik készítése során tájékoztatást kérhetnek a társulás
által ellátott feladatokról.

VI.
A társuláshoz történő csatlakozás, a döntéshozatal szabályai, a társulási
megállapodás felmondása, tag kizárása a társulásból, a társulás megszűnése és az
elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén.
A./ A társuláshoz történő csatlakozás:
1./ A társult önkormányzatok a csatlakozást - a megyében lévő, avagy megyehatáron túli
azon önkormányzat részére lehetővé teszik, amely:
 elfogadja a társulás céljait,
 hatékonyan közreműködik a III. fejezetben meghatározott feladatok,
tevékenységek, célok költségkímélő megvalósításában,
 vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését,
és
 jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

2./ A Társuláshoz csatlakozni a naptári év január 1. napjával lehet a csatlakozni kívánó
önkormányzat legalább 3 hónappal korábban, minősített többséggel meghozott és
megküldött határozatával, amelyet a Társulásban résztvevő önkormányzatnak meg kell
küldeni.
3./ A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testület minősített
többséggel dönt.
B./ A Döntéshozatal szabályai:
1./ A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
2./ A Társulási megállapodás határozatlan időre szól, melynek módosítását, megszüntetését,
felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A társulás tagjai a
megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés
megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek.
C./ A Társulási megállapodás felmondása:
A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás a B./ pontban foglalt úton
történik, a naptári év utolsó napjával (december 31.) lehet. A felmondásról szóló minősített
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni.
D/ Kizárás a Társulásból:
1./ A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával (december 31.) fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselőtestületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra
határidőben nem tett eleget.
2/ A társulási megállapodásban foglalt kötelezettségek megszegésének minősítik a társult
tagok, ha:
a.) tagintézmény helye szerinti önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési
hozzájárulást nem, avagy sorozatosan legalább 2 ízben nem utalja át.
b.) bármely képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges
döntési, rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget.

E:/ A Társulás megszűnése:
A Társulás megszűnik:
1./ ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését;
2./ a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
F:/ Az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén.
1./ A társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 2 hónapon belül köteles a
társulás székhelye szerinti önkormányzat – Cibakháza Nagyközség Önkormányzata elszámolni a társulás működési, ill. az éves költségvetési rendeletben előzetesen
jóváhagyott felújítási, fejlesztési kiadásainak teljesítésével, továbbá a társulás
vagyonával. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult
önkormányzatokat

megillető

pénzeszközöket

a

társult

önkormányzatok

bankszámlájára utalni, az egyéb vagyont, ill. eszközöket a társult önkormányzatot e
megállapodásban és az általa juttatott javak arányában átadás-átvételi jegyzőkönyvvel
és tényleges átadással kell biztosítani.
2./ A Társulási megállapodás évközi felmondása esetén a kiválástól számított 3
hónapon belül kell elszámolni a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak a
társulás vagyonával és pénzeszközeivel, s megállapítani a kiváló önkormányzatot
megillető vagyon mértékét, illetve esetlegesen a kiváló önkormányzat vagyoni
kötelezettségét a társulásban maradó önkormányzat felé.

VII.
A társulás által fenntartott intézmény jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási, pénzügyi adminisztrációját
Cibakháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala, mint Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve látja el, a
Tiszainokai Iroda bevonásával.

VIII.
A társulás ellenőrzésének rendje.
A./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

vezetője, illetve átruházott

hatáskörben a megyei kirendeltség vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében
vizsgálja a társulás szervezetét, működését, döntéshozatali eljárását, hogy megfelelnek-e a
jogszabályban előírt követelményeknek.
B./ A

társulást

Gazdasági

fenntartó

önkormányzatok

tevékenységét

Cibakháza

a

társulás

Nagyközség

fenntartásának
Önkormányzata

pénzügyi

-

ellenőrzési

feladatokkal megbízott bizottságán, valamint az éves ellenőrzési terv alapján e
feladattal megbízott belső ellenőrön vagy szakmai szervezeten keresztül vizsgálják.
Szükség esetén az ellenőrzési ütemterven felül konkrét téma- és célvizsgálatok
elvégzését is meghatározhatják a fenntartók.
C./ A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl
a társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a
megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai
szervezet bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel
beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról.
D./ A végzett ellenőrzésekről /szakmai, pénzügyi, munkaügyi, egyéb./ és azok tapasztalatairól
realizáló

egyeztetési

eljárást

köteles

lefolytatni

az

ellenőrzést

végző

személy, szervezet ül. bizottság, majd a realizáló eljárást követő következő együttes
képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a fenntartókat.
E./ A társulás intézmény közös fenntartására jött létre, államigazgatási feladatot és hatáskört
nem

lát

el.

A

társulás

által

fenntartott

intézmény

tevékenysége

során keletkezett iratok kiadmányozását a társulás által fenntartott intézmény kinevezett
vezetője, távolléte és akadályoztatás esetén helyettese látja el. A működés során
biztosítani kell a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992.évi LXVI.tv., valamint a végrehajtására alkotott 146/1993. /X.26./ Korm. rendelet
betartását, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.

törvénybe és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban az adatszolgáltatásokra, és a
szakmai nyilvántartások vezetésére, őrzésére vonatkozó előírásokat.

IX.
A társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatott személyek, az intézményvezető,
telephely vezető kinevezési rendje, a munkáltató jogok gyakorlásának rendje
A./ A társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatott személyekre vonatkozó közös
szabályok
1./ A társulás által fenntartott intézményben - az ellátott feladatok alapján- foglalkoztatott
dolgozók jogállásuk szerint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartoznak, az intézmény-vezető, magasabb vezetőnek minősül, a telephely vezetését a
telephely –vezető vezeti.

2./ A társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak listáját,
szakképesítésükre, munkaidejükre vonatkozó adatokat a Társulási megállapodás 2.
számú függeléke tartalmazza telephelyenként szakfeladatonkénti bontásban. A
függelék képviselő-testületi jóváhagyás nélkül érvényes.
3./ A telephelyre az érintett közalkalmazottak elfogadó nyilatkozata esetén áthelyezéssel
átkerülő közalkalmazottak felsorolását a Társulási megállapodás 3. számú függeléke
tartalmazza telephelyenkénti bontásban, szakfeladatonként. A függelék képviselőtestületi jóváhagyás nélkül érvényes.

B./

Az intézményvezető kinevezési rendje:
1./ Az intézmény egyszemélyi felelős intézményvezetője irányítja, akit Cibakháza
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján 5 évre nevez ki. A
pályáztatás során Tiszainoka Község Képviselő-testületének véleményezési joga van.
2./ 2009. január 1. napjától a Társulás vezetője a cibakházi Szociális Gondozási Központ,
mint gesztor által fenntartott jogelőd intézmény megbízott vezetője. Az új
intézményvezető kinevezéséig.
3./ Az

intézményvezető

felmentést,

a

megállapítását,

felett

vezetői
fegyelmi

a

munkáltatói

megbízás
eljárás

jogkört,

visszavonását,

indítását,

a

a
az

fegyelmi

vezetői

megbízást,

összeférhetetlenség
büntetés

kiszabása

tekintetében Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja. E tekintetben

Tiszainoka Község Képviselő-testületének véleményezési joga van.
4./ Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Cibakháza Nagyközség
Polgármestere gyakorolja.
C./ A Telephely vezető kinevezésének rendje
A telephely vezetőt a vonatkozó ágazati előírások szerint az Intézményvezető bízza meg, a
társult

településekben

a

telephelyi

vezető

megbízásához

a

területileg

illetékes Önkormányzat Képviselő-testület véleményének kikérése szükséges.
D./ A munkáltató jogok gyakorlásának rendje
1./ Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott fölött a munkáltatói
jogot

(megbízás,

kinevezés

felmentés,

fegyelmi

jogkör

gyakorlása,

összeférhetetlenség megállapítása - és az egyéb munkáltatói jogokat - munkaidő
beosztás, szabadság kiadása stb.) - a társulás által fenntartott intézmény kinevezett
vezetője gyakorolja. Egyes munkáltatói jogokat az intézményvezető átruházhatja a
telephelyi-vezetőre, intézmény-vezető helyettesre.
2./ A

közalkalmazott

munkatársak

megbízása,

kinevezése

és

jogviszonyának

megszüntetése előtt és bármely nem kötelező személyi juttatási kiadást érintő
munkáltatói döntés előtt - kizárólag a személyi juttatás kiadási előirányzata
rendelkezésre állása tekintetében - az Intézményvezető köteles egyeztetni Cibakháza
Nagyközség Polgármesterével, illetve a telephelyen lévő közalkalmazottakat érintően
a telephely szerinti illetékes polgármesterrel.
3./ A társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
személyi anyagát, a dolgozók besorolását, a közalkalmazottak foglalkoztatásához
kapcsolódó valamennyi nyilvántartást a hatályos jogszabályi előírások betartásával
köteles vezetni. Az intézményvezető illetve az általa megbízott személy munkaköri
leírás alapján a közalkalmazottak szakmai képesítési előírásaira vonatkozó
jogszabályok betartásáról köteles gondoskodni a munkáltatói jogkör gyakorlója.

X.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
A. / Az intézmény társulásos fenntartásának kezdő időpontja:
B./ A Társulási megállapodás hatályba lépése:

2009. január 1.

2011. június 11.

C./ A társulás által fenntartott intézmény működésének időpontja:
A társult önkormányzat részvételével az intézmény a 2011. június 11-től
működik.
D./ A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból,
továbbá a társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton,
egyeztetéssel kívánják rendezni, s bírósági keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak
eredménytelensége esetén élnek.
E./ A társult képviselő-testületek a társulást érintő bármely kérdésben saját ülésükön
minősített többséggel döntenek, figyelembe véve az 1997. évi CXXXV. törvényt, a
hatályos jogszabályokat, továbbá a jelen megállapodásban rögzítetteket.
F./ A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.
G./ A társulási megállapodást aláíró önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen
megállapodást a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi
Igazgatósága

Vezetőjének

meg

kell

küldeni,

aki

arra

30

napon

belül

törvényességi észrevételt tehet.
Cibakháza, 2011. május hó 31. nap

Tiszainoka, 2011. május hó 31. nap

Hegyes Zoltán

Szendreiné Kiss Erzsébet

Polgármester Cibakháza

Polgármester Tiszainoka

Dr. Albrecht Sándor
Jegyző

Záradék:
Jelen megállapodást Cibakháza Nagyközség, Tiszainoka Község Önkormányzatainak
Képviselő-testületei minősített többséggel hagyták jóvá azonos szövegtartalommal.
Határozat számok:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 60/2011.(V.31.) KT. határozata
Tiszainoka Község Önkormányzata

40/2011.(V.24.) KT. határozata

Hegyes Zoltán
Polgármester Cibakháza

Szendreiné Kiss Erzsébet
Polgármester Tiszainoka

Dr. Albrecht Sándor
Jegyző

