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8/2011.(I.27.) sz. határozat melléklete

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó
Társulási Megállapodás módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott
és a 259/2007.(XII.11.) sz., a 22/2009(II.12.) sz. és a 198/2010.(XII.16.) sz. határozatokkal
módosított Társulási Megállapodást 2011. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
kiegészül az alábbi 5.) ponttal:

5.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete megállapodnak
abban, hogy első ízben 2011. évben Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2008.(XI.20.) sz. rendeletéből és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2009.(IX.17.) sz. önkormányzati rendeletéből a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról vonatkozó
szabály szó szerint beépül Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1996.(IX.5.) sz. rendeletébe 2011. április 1-i hatállyal.

Ennek érdekében Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületei a saját
szociális rendeltükben az erre vonatkozó rendelkezést 2011. március 31-i hatállyal
hatályon kívül helyezi és Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április
1-i hatállyal szó szerint beépíti saját szociális rendeletébe.

Ezt követően a későbbi években Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestületének és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról hozott határozata épül be Fegyvernek Önkormányzat fenti
számú önkormányzati rendeletébe.

Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a döntést a Fegyverneki
Önkormányzati testületi döntést megelőzően 30 nappal meghozzák és ezt 8 napon
belül megküldik Fegyvernek Önkormányzatának.

-------



INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítással egységes szerkezetben

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út
171., Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás út 16. és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a
feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében, a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló1997. évi CXXXV. tv. 8. §.
alapján

2007. július 1-i hatállyal
közös üzemeltetéssel

intézményfenntartó társulást hoznak létre az alábbiak szerint:

A társulás célja: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4) bekezdésében előírt
kötelező és önként vállalt szociális feladatokat a szociális igazgatásról és
ellátásról 1993. évi III. tv-ben meghatározott szociális alapellátási feladatokat
közösen Mikro-térségi keretek között a szociális intézmények integrálásával
magasabb színvonalon kívánják ellátni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közösen fenntartott intézmény

neve: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
székhelye: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 173.

telephelyei:

Fegyvernek
1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
2. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.
3. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás u. 40.
4. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Ady E. u. 42.

Örményes
Napraforgó Gondozási Központ Örményes, Iskola u. 25. részjogkörű telephely

Kuncsorba
Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. részjogkörű
telephely

2. Az intézményfenntartók neve, székhelye

 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.

 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.



 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa
Gy. út 26.

*3
A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE gyakorolja a közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.

3. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ jogutódja a Napraforgó
Gondozási Központnak, Örményes, Iskola u. 25., Szociális Alapszolgáltató
Központnak, Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. és a Gondozási Központnak
(Alapszolgáltatási Központ) Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.

4. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a
felügyeleti szerv jár el.

Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata,
a képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére.
*2

*4
5. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat

Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete megállapodnak
abban, hogy első ízben 2011. évben Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2008.(XI.20.) sz. rendeletéből és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2009.(IX.17.) sz. önkormányzati rendeletéből a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról vonatkozó
szabály szó szerint beépül Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1996.(IX.5.) sz. rendeletébe 2011. április 1-i hatállyal.

Ennek érdekében Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületei a saját
szociális rendeltükben az erre vonatkozó rendelkezést 2011. március 31-i hatállyal
hatályon kívül helyezi és Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április
1-i hatállyal szó szerint beépíti saját szociális rendeletébe.

Ezt követően a későbbi években Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestületének és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról hozott határozata épül be Fegyvernek Önkormányzat fenti
számú önkormányzati rendeletébe.

Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a döntést a Fegyverneki
Önkormányzati testületi döntést megelőzően 30 nappal meghozzák és ezt 8 napon
belül megküldik Fegyvernek Önkormányzatának.

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR



1. Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási
területén az intézmény igazgatójának irányításával, de szakmailag
külön-külön a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.
tv. 57. §. (1) és (4) bekezdése szerinti
 étkeztetést
 házi segítségnyújtást
 családsegítést
 nappali ellátást (időskorúak ellátása), valamint
 a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. tv. 39. §. szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a
40. §. (2) bek. d.) pontja szerinti helyettes szülői szolgáltatást.

2. Az intézmény jogállása:
 önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 részjogkörű telephely élén vezető áll, aki vezetőnek minősül
 az igazgató kinevezési rendje:

A megalakulástól egy évig a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról rendelkező
257/2000.(XII.26.) korm.rendelet 4. §. alapján a Fegyvernek
Gondozási (Alapszolgáltatási) Központ jelenlegi vezetője
(Barta Józsefné), ezt követően nyilvános pályázat útján, a
társult önkormányzatok képviselőtestületei együttes ülésen
bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok
ellátására, figyelemmel e megállapodás V/3. pontjára.

 Egyéb munkáltatói jogokat Fegyvernek polgármestere
gyakorolja.

 A részjogkörű telephely vezetők az igazgató irányítása
mellett önállóan szervezik és végzik a telephelyen, az alapító
okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.

3. Örményes és Kuncsorba részjogkörű telephelyein szakmai munka
végzése történik. A fegyverneki telephely végzi az intézmény
könyvelését a költségvetés (módosítás), zárszámadás készítését,
figyelemmel a III/4-5. pontban foglaltakra.
Örményesi és kuncsorbai részjogkörű telephelyen a
készpénzgazdálkodást ellátmány formájában kell megoldani.
A könyvelés részjogkörű telephelyenként elkülönítetten történik.

4. Részjogkörű telephely vezetője: Javaslatot tesz a telephely
karbantartására, véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő
dolgozók kinevezését, az intézmény szakmai programját kiegészítheti
sajátos telephelyre jellemző programokkal. A költségek szakmai
teljesítés indokoltságát igazolja (belső szabályok alapján).

III. A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA ÉS TELJESÍTÉSÉNEK
FELTÉTELEI.



1. A fenntartó önkormányzatok a feladatellátáshoz saját telephelyeikre ingyenes használati
jogot biztosítanak

 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 173.
 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 40.
 5231. Fegyvernek, Ady E. u. 42.
 5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.
 5222. Örményes, Iskola u. 25. sz. alatti épületekre.

2. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a) Részjogkörű telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat részére

nyújtott normatív állami hozzájárulás, állami támogatás.
b) Részjogkörű telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat által saját

tagintézménye részére adott forrás kiegészítés.
c) Részjogkörű telephelyenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d) Részjogkörű telephelyenként az egyéb bevételek.
e) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a

települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat a bevétel
erejéig a részjogkörű telephelyek külön tervezik meg.

f) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról az önkormányzatok
egyedileg döntenek.

g) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
részjogkörű telephelyenként elkülönítetten kell kimutatni. A részjogkörű
telephelyen keletkező állami (normatív és kiegészítő) finanszírozás és saját
bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik.

h) A részjogkörű telephelyenként kimutatott pénzmaradvány felhasználásáról az
érintett önkormányzatok döntenek. *

3. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év
költségvetéséről szóló törvényben) és állami támogatás részjogkörű telephelyenként illeti meg
az adott településen működő részjogkörű telephelyet. A részjogkörű telephelyet megillető
hozzájárulásokat az elemi költségvetésben kell kiszámolni és azt valamennyi
önkormányzatnak meg kell küldeni. *
Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést tesznek.*2

4. A telephelyek működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és telephelyre összesítetten kell kimutatni az
éves tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.

*2
5. Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet
követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-ig
és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok
képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül
kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó összesített



javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a fegyverneki
önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.

*2
6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott bevételek, támogatások miatt a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában
többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem
kell a IV/5. pont szerinti kiegészítést fizetni).

IV. ALAKULÁSKORI KÖLTSÉGELHATÁROLÁS, INTÉZMÉNY
KÖLTSÉGVETÉSE

1. Költségvetés kiemelt előirányzatonként (2007. július 1-től 2007. december 31-
ig)



Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen
Megnevezés

1 2 3 4

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 29 356 7 250 10 855 47 461

I Működési bevételek 10 811 2 058 2 338 15 207

- Intézményi működési bevétel 10 811 2 058 2 338 15 207

Ebből: étkezésre 9 311 2 045 2 338 13 694

Ebből: egyéb 1 500 13 - 1 513

IV. Támogatás értékű bevételek 1 651 589 1 008 3 248

-Tám. ért. működési bevétel 1 651 589 1 008 3 248

= szoc.pol. támogatás 1 651 589 1 008 3 248

VIII. Intézményfinanszírozás 16 894 4 603 7 509 29 006

=Normatíva 12 824 3 460 5 720 22 003

= Kiegészítő támogatás 4 070 1 143 1 789 7 002

KIADÁS ÖSSZESEN: 29 356 7 250 10 855 47 460

- Személyi juttatás 10 822 2 315 2 542 15 679

= Bér 8 713 2 106 2 302 13 121

= Egyéb 2 109 209 240 2 558

- Járulékok 3 003 645 769 4 417

- Dologi kiadások 14 252 3 981 4 426 22 659

= Vásárolt élelmezés 11 786 2 630 3 782 18 198

= Kötött dologi kiadás 450 450

- phszichológus foglalkoztatása 450 450

= Egyéb dologi kiadások 2 016 1 351 644 4 011

- Tartalék 1 279 309 3 118 4 706

- Létszám 13,60 3,125 4,00 20,725

= Üres álláshely 0,50 0,50

- Létszám összesen 14,10 3,125 4,000 21,225

*0,5 fő üres álláshely



2. A IV/1. pont szerinti új intézmény költségvetésénél a július hó 1-től járó bérek és járulékaik
az egyéb költségeknél az intézmény megalakulását követően keletkezett ráfordítások vannak
tervezve. A korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik. A bevételek július
1. utáni időszakra lettek megtervezve.

3. Amennyiben az átmeneti bevételek és kiadások terhelése vagy jóváírása vitatható, a
polgármesterek a jegyzők bevonásával egyeztetnek.

4. Az önkormányzatok az intézményt illető működési vagy fejlesztési forrásainak
kiegészítését a fegyverneki önkormányzat 11745066-15409993 számú számlájára kell
átutalni, melyet fejlesztés esetében a fegyverneki önkormányzat köteles 5 napon belül az
intézmény számlájára átutalni. *2

*2
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi forrásokat
kiegészítik.

a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a
kiadásokat nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.

b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.

Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben
tervezett összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a
Fegyverneki önkormányzat részére átutalják.

V. AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
ÉS A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ

ELSZÁMOLÁS RENDJE.

1. Az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített
elveknek megfelelően az intézmény önállóságának megtartásával lehet. A csatlakozási
szándékot Fegyvernek önkormányzat polgármesterének kell jelezni a csatlakozást
megelőzően két hónappal, aki a társult önkormányzatok polgármestereit 8 napon belül
tájékoztatja. A csatlakozás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához együttes
ülésen a képviselőtestületek mindegyikének minősített többségű szavazata szükséges.

2. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet, melyet 3
hónappal korábban kell kezdeményezni Fegyvernek önkormányzat polgármesterénél.

3. A társulási megállapodás jóváhagyásáról, megszűnéséről, módosításáról, az
igazgató kinevezéséről a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek együttes
ülésén hozott minősített többségű szavazata szükséges.
Az együttes ülés helyszínében a települési önkormányzatok polgármesterei állapodnak
meg az ülést megelőzően. Az ülés helyszínéről a megállapodást követően a
fegyverneki polgármester írásban értesíti a polgármestereket. *

4. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár
szerint kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak



szaporulata a finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak
esetén - a III/2. pontra figyelemmel – az önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A
korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.

5. Az együttes képviselőtestületi ülések összehívásáról, napirendi pontjairól
Fegyvernek polgármestere gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a
települési polgármesterekkel. Az együttes ülések meghívóit a polgármesterek külön-
külön küldik ki a képviselőtestület tagjainak.

Az együttes ülés döntéshozatal módja:
 Az ülést a házigazda polgármestere, távolléte esetén a házigazda

alpolgármester nyitja meg, vezeti és zárja be.

 Az alpolgármesterek a polgármesterekre vonatkozó szabályok
szerint látják el a helyettesítési feladatokat.

Az együttes ülés jegyzőkönyvét 8 pld-ban kell készíteni, ebből 2-2 pld-t Örményes és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.

Az együttes képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a
jegyzőkönyv egy példányának a Közigazgatási Hivatalhoz történő megküldéséről
Fegyvernek önkormányzat gondoskodik. *2

6. Államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása.

6.1. Államigazgatási feladat- és hatáskör címzettje az igazgató, aki nevében a
telephelyek intézményvezetői járnak el. Az intézményvezetők tevékenységükről az
igazgatót hetente a 6.3. pont szerinti napokon tájékoztatják.
Az igazgató részéről a kiadmányozás a 6.3. pont szerinti napokon történik, kivéve a
halaszthatatlan esetben történt intézkedést.

6.2. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el, távollétében az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint történik a helyettesítés.
Kiadmányozó az igazgató, távollétében az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

6.3. Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba)
hetente egy-egy alkalommal biztosítani kell.

VI. AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SZEMÉLY
ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI.

1. A társulásban résztvevő önkormányzatok az alapító okiratban meghatározott
feladatokra munkaköri csoportonként az alábbi létszámot hagyják jóvá, melyeket a
közös fenntartású intézményben 2007. július 1-től foglalkoztatnak:

Csorba Mikro-térség Szociális Alapszolgáltatási Központ:
Össz. Stat.létsz. Stat.lét.össz.



Fegyvernek telephely
 igazgató 1 fő 1 fő 1 fő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
 vezető, ig.helyettes 1 fő 1 fő 1 fő
 családgondozó(gyermekjólét) 1 fő 0,875 fő

0,875fő
 családsegítés(szoc.segítők) 2 fő 0,875 fő

0,5 fő 1,375 fő
Nappali ellátás
3 idősek klubja 6 fő 3x1 fő

3x0,75 fő 5,25 fő

Házi segítségnyújtás 3 fő 1 fő
2x0,75 fő 2,5 fő

Étkeztetés 1 fő 0,5 fő 0,5 fő

Gazdasági csoport 3 fő 0,25 fő
0,85 fő
0,5 fő 1,6 fő

összesen: 18 fő 14,1 fő 14,1 fő

Örményesi telephely:

részjogkörű intézményvezető
(gyermekjóléti) 1 fő 1 fő 0,875

fő
Családsegítés 1 fő 0,75 fő 0,75 fő
Nappali ellátás Id.klubja 1 fő 0,75 fő 0,75 fő
Házi segítségnyújtás 1 fő 0,75 fő 0,75 fő

összesen: 4 fő 3,25 fő 3,125 fő

Kuncsorbai telephely:
részjogkörű intézményvez.(családsegítés,
gyermekjóléti) 1 fő 1 fő 1 fő
Nappali ellátás Idősek Klubja 2 fő 2 fő 2 fő
Házi segítségnyújtás 1 fő 1 fő 1 fő

összesen: 4 fő 4 fő 4 fő

Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tényleges Statisztikai létsz.

Fegyvernek 18 fő 14,1 fő
Örményes 4 fő 3,125 fő
Kuncsorba 4 fő 4 fő

összesen: 26 fő 21,225 fő

A továbbiakban a létszámot mindig a tervkoncepcióban (költségvetésben) kell
jóváhagyni. *



2. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, részjogkörű telephely vezető
kinevezése, felmentése esetén kikéri az érintett települések polgármestereinek
(képviselőtestületeinek) véleményét. A polgármesterek véleményét a kinevezést,
felmentést 5 nappal megelőzően írásban kell megadni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.

1. Az intézményi társulás gazdasági munkájáról a polgármesterek évente beszámolnak
a képviselőtestületeknek az igazgató bevonásával, melyet az igazgató készít el, és
minden év április 20-ig megküld a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek.

Az intézmény törvényben előírt szakmai munkájáról, gyermekvédelemről az alapító
önkormányzatok polgármestereivel egyeztetett időpontban számol be az igazgató.

2. E megállapodás alapján a társult önkormányzatok intézményi alapító okiratot és
Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadnak el. Ezek figyelembevételével
telephelyenként külön-külön kell elkészíteni a házirendet, a szakmai programot.

3. Az intézményi társulás létrehozásáról, megszüntetéséről, a társuláshoz történő
csatlakozásról a képviselőtestületek külön-külön, minősített többséggel döntenek. Az
éves költségvetésről, módosításról, zárszámadásról a III/4-5. pont figyelembevételével
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.

4. Az intézmény ellenőrzését Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség végzi.

5. Az intézményfenntartó társulási megállapodás időtartama: határozatlan időre szól.

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Kelt:

Fegyvernek, 2007. év június 6.

Települési önkormányzatok képviselőtestülete nevében: polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Huber Ferenc

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Török Csaba

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Rédai János

Záradék:

A társulási megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Községi Önkormányzat



Képviselőtestülete együttes ülésen hozott 128/2007.(VI.5.) sz. határozatával jóváhagyta, az
abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

* A 259/2007.(XII.11.) sz.határozattal mód.
*2 A 22/2009.(II.12.) sz. határozattal mód.
*3 A 198/2010.(XII.16.) sz. határozattal mód.
*4 A 8/2011.(I.27.) sz. határozattal mód.


