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Tisztelt Képviselő-testület!
I. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
társulási megállapodásának módosítása
A képviselő-testület 2013. június 20-i rendkívüli ülésén tárgyalta a szociális és
gyermekjóléti intézményfenntartó társulások társulási megállapodásának módosítását.
A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodását a társult önkormányzatok mindegyike elfogadta és
június 21-én aláírta.
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
társulási megállapodás több pontját, különösen a társulás, valamint a fenntartott
intézmény gazdálkodására vonatkozó pontokat kifogásolták és kérték azok
módosítását. A társulási megállapodás a következő pontokban módosul:
-

-

-

-

a 2.3.-2.7. pontokban javításra került a képviselő-testület ülését követően
beérkezett községi döntéseknek megfelelően, hogy az egyes települések mely
szociális és gyermekjóléti alapellátások biztosítását kérik a társulásban.
3.3. pont: a községek nem fogadták el, hogy a közös fenntartású intézmény
gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja
el, ezért a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv nincs megnevezve
a társulási megállapodásban, annak kijelöléséről az irányító szerv dönt.
6.6.-6.10. pontokban: pontosításra került a többletköltség fogalma, a kiadások
állami normatívákkal, saját bevételekkel nem fedezett összegének a tagok
közötti felosztásának alapja. A tagok között a közösen fenntartott intézmény és
a társulás működéséhez kapcsolódó költségek felosztása feladatarányosan
történik.
A társulás munkaszervezeti és gazdálkodási feladatai ellátásának részletes
feltételeit külön megállapodás rögzíti.
Törlésre kerül, hogy a társulási tanács elé kerülő előterjesztéseket előzetesen
Dombóvár Város Önkormányzata bizottságai véleményezik.
Törlésre kerül a társulási megállapodás év közbeni felmondása.
A társulásból való kizárás esetén rögzítésre kerül annak határideje, ameddig a
társulási tanács dönthet a kizárásról, tekintettel arra, hogy a kizárással érintett
tagnak megfelelő idő álljon rendelkezésére a feladat ellátásáról gondoskodni.

Fentiek alapján kérem a módosított társulási megállapodás elfogadását.
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 221/2013. (VI. 20.) Kt.
határozattal elfogadott társulási megállapodást a melléklet szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
II. Szociális intézmények alapító okiratának módosítása
A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása, valamint a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulás
társulási megállapodásokat a tagok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelőn felülvizsgálták és módosították. 2031.
július 1-jétől mindkét társulás jogi személyiségű társulásként működik tovább. A
társulások keretében fenntartott Egyesített Szociális Intézmény, valamint a
„Kapaszkodó” Szociális és Alapszolgáltató Központ intézmények alapító okiratát a
fenntartó személyében bekövetkezett változások miatt módosítani kell.
Kérem az alapító okiratok módosítását a melléklet szerint elfogadni.

II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratának módosítását a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az
illetékes hatóságok részére megküldje.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

III. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok
részére megküldje.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Nagy Roland
bizottsági elnök

