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aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk

O010K áérálás OSJá ülésérÉ

TárÖó:

jóra cerenc Álíalános fskola fenníaríóá joÖának a aombóvár és
hörnóéke Többcélú hásíérséÖá Társulás számára íöríénő áíadásának
kérdése

blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer

hészííÉííÉ: geÖózőá froda

TárÖóalía:

eumán BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí:

hölíséÖvÉíésá, éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője

TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
arK dábor cerenc jeÖóző

TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a OM1MK márcáus OVJá
ülésén a 1MO/OM1MK EfffK OVKF híK szK haíározaíában döníöíí arrólI hoÖó a jóra cerenc
Álíalános fskola fenníaríóá joÖának a aombóvár és hörnóéke Többcélú hásíérséÖá
Társulás részére íöríénő áíadásról folóíassunk le eÖóezíeíésekeíI és annak eredménóéí
a OM1MK áérálásá rendes íesíüleíá ülésen ásmerjék meÖ a kééváselőkK
A haíározaíban foÖlalíaknak meÖfelelően a döníésről éríesííeííük a Tolna
jeÖóeá Önkormánózaí blnökéíI és meÖkezdíük a fenníaríóá joÖ áíadásáról szóló
eÖóezeíésí a Többcélú TársulássalK A Társulás blnökséÖének OM1MK áérálás 1PJán
meÖíaríoíí ülésén áííekáníeííük az áníézménó feladaíelláíásáíI a helóá önkormánózaíá és
a meÖóeá önkormánózaíá köíelező feladaíJelláíásá körbe íaríozó íanulók aránóáíI és
meÖvázsÖálíuk a Többcélú Társulás fenníaríásában íöríénő működés fánanszírozásá
felíéíeleáíK
AhoÖó a OM1MK január O5Já ülés előíerjeszíésében ás íalálhaíóI a Többcélú
Társulás az eddáÖáeken íúl eÖó joÖcímen hívhaí le a közéoníá kölíséÖveíésből élusz
íámoÖaíásíK bnnek összeÖe a Társulás íerüleíéről bejáró íanulók számííoíí léíszáma
alaéján EjelenleÖá adaíok alaéján OV főF a kölíséÖveíésá íörvénó 8K szK mellékleíe szerání
V8 ecí/fő/évI valamání uÖóanennóá dombóvárá lakhelóű íanuló uíán a íámoÖaíás 5MBJa
áÖénóelheíőI íÖó összesen éves száníen 4KO6PKMMM cí íöbbleííámoÖaíáshoz juíhaí a
fenníaríóK
A íeljes körű íájékozíaíás érdekében ká kell emelnáI hoÖó a kölíséÖveíésá
íörvénó 8K szK mellékleíének OKOK1 aF éoníja alaéján a bejáró íanulók uíán áÖénóelheíő
íámoÖaíás eseíében OMKMMM fő feleííá lakossáÖszám eseíén csak a íársulás íerüleíéről
bejáró íanulók veheíők fáÖóelembeK Tekáníeííel arraI hoÖó aombóvár város lakossáÖa
OMMVJben OMKMMM fő alá csökkeníI íÖó ezí az adaíoí a OM11K évá normaííva áÖénólésnél
már leheí érvénóesííenáK bnnek meÖfelelően ezen a joÖcímen íovábbá 5 kásíérséÖen
kívülá íeleéülésen lakóhellóel rendelkező Eés 5MBJos íámoÖaíással íovábbá 5
dombóváráF íanuló uíán áÖénóelheíő íámoÖaíásI melónek összeÖe éves száníen 8P5KMMM
cíK
Az áníézménó elfoÖadoíí kölíséÖveíése alaéján az államá normaíívákból befolóí
bevéíelhez OM1MK évben az áníézménó működésének bázíosííása érdekében íovábbá
4TK4M8KV5V cíJoí kell hozzáíenná a fenníaríónakI amelóeí a Többcélú Társulás nem íud
felvállalnáK
Tekáníeííel arraI hoÖó az áníézménóbe járó Öóermekek 8MBJa a meÖóe köíelező
feladaíelláíásá körébe íaríozákI ándokolínak íaríomI hoÖó az áníézménó működéséhez a
feladaíelláíásra köíelezeíí az áívállalí íevékenóséÖÖel aránóosan járuljon hozzáK bnnek
a íámoÖaíásnak az összeÖe és a íámoÖaíás ádőíaríamának a éoníos ásmereíe nélkül
felelős döníés nem hozhaíóI ennek háánóában a Társulásá Tanács a fenníaríóá joÖ
áívéíeléről nem íud döníenáK
A meÖóeá önkormánózaíá hozzájárulás összeÖének éoníos meÖhaíározása
érdekében a Többcélú Társulás blnökséÖe felkéríI hoÖó a meÖóeá önkormánózaííal a
feladaí fánanszírozásához nóújíandó íámoÖaíás áíadásáról szóló meÖállaéodás
meÖköíéséről folóíassak le eÖóezíeíésíI és ennek íaríalmáról és éoníos összeÖéről
íájékozíassam a Többcélú Társulás blnökséÖéíK

A meÖóeá önkormánózaí elnökéí a felkérésről íájékozíaííamI a meÖóeá
íámoÖaíás naÖósáÖrendjéről és ádőíaríamáról szóló meÖállaéodás eÖóezíeíése
folóamaíban vanK A Tolna jeÖóeá Önkormánózaí hözÖóűlése a meÖállaéodás
íervezeíéről a OM1MK áérálás O8Já ülésén döníK
A meÖóeá önkormánózaí haíározaíának ásmereíében ezí köveíően döní a
aombóvár és hörnóéke Többcélú hásíérséÖá Társulás Társulásá Tanácsa a fenníaríóá
joÖ áívéíelérőlK
Amennóáben az előíerjeszíés leadása és a íesíüleíá ülés ádőéoníja közöíí az
eÖóezíeíések során érdemá eredménó vaÖó meÖállaéodás szüleíákI arról az ülésen
foÖom a hééváselőJíesíüleíeí íájékozíaínáK
ceníáek alaéján kéremI hoÖó a jóra cerenc fskola fenníaríóá joÖának a
aombóvár és hörnóéke Többcélú hásíérséÖá Társulás számára íöríénő áíadásáról szóló
íájékozíaíásomaí elfoÖadná szíveskedjenekK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a jóra cerenc Álíalános
fskola fenníaríóá joÖának a aombóvár és hörnóéke Többcélú hásíérséÖá Társulás
számára íöríénő áíadásáról szóló íájékozíaíásí elfoÖadjaK
A kééváselőJíesíüleí felkérá a molÖármesíeríI hoÖó a meÖóeá önkormánózaííal íöríéní
eÖóezíeíés eredménóérőlI a Tolna jeÖóeá önkormánózaí hözÖóűlésének e íárÖóban
hozoíí haíározaíárólI valamání a Többcélú Társulás Társulásá Tanácsának döníéséről a
hééváselőJíesíüleíeí OM1MK május 15JáÖ íájékozíassaK
eaíárádő: OM1MK május 15K J Tájékozíaíás a meÖóeá önkormánózaííal íöríéní eÖóezíeíés
eredménóérőlI hözÖóűlés haíározaíárólI Társulásá Tanács döníéséről
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda

aombóvárI OM1MK áérálás 14K
maíaó sálmos
éolÖármesíer

