MEGÁLLAPODÁS
A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KERETÉN BELÜL SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

- egységes szerkezet 2011.12.19.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.1) (Képviseli:
Brlás János2 elnök) a Társulási Megállapodásban vállalt kistérségi szociális és gyermekjóléti
feladatok magasabb szintű átlátása érdekében megállapodást köt az alábbi társult települések
önkormányzatainak képviselő testületeivel:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
(Képviseli: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző)
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
(Képviseli: Molnár József3 polgármester, Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző)
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
(Képviseli: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné körjegyző)
Kondoros Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
(Képviseli: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné körjegyző)
Örménykút Község Önkormányzat képviselő-testülete
5561 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
(Képviseli: Szakács Jánosné polgármester, Miskó Bence jegyző)
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
(Képviseli: Sinka Imre polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző)4
A megállapodás előzményei: 5
1.

1
2
3
4
5

Szarvas kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a kistérséghez
tartozó önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti kereteinek
kialakítása érdekében, a térségi közszolgáltatások szervezésére, összehangolására,
fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó
önkormányzati feladat és hatáskör térségi rendszerének kialakítására, és
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intézményrendszerének integrálására, 2004. június 28-án többcélú társulási
megállapodást kötöttek.
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4.1. pontjában a szociális és gyermekvédelmi
feladatok közös, kistérségi szintű ellátását vállalták a társult települések, a IX. fejezet
2.1. és 2.2. pontjában a házi szociális gondozás és a családsegítés, valamint a
jelzőrendszeres szociális gondozás kistérségi bevezetéséről döntöttek.
A Társulási Megállapodás 2005. évi módosításával a szociális és gyermekjóléti
feladatainak hatékonyabb és magasabb szintű ellátása, az összehangoltabb kistérségi
feladatellátás érdekében a társult önkormányzatok közül Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködésről szóló
1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján szociális és gyermekjóléti intézmény közös
működtetésére társulási megállapodást kötöttek 2005. november 19-én.
2.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 96/2006. (XI.30) sz. határozatával
elvi döntést hozott arról, hogy 2007. januártól átveszi a Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény fenntartói jogát, és annak jogutódjaként létrehozza a Társulás által fenntartott
saját intézményét.

3.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 508/2006. (XII.14) sz.
határozatával Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete 190/2006.
(XII.11.) sz. határozatával elvi döntést hoztak arról, hogy a közösen fenntartott SzarvasCsabacsűd Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartói jogát 2007. januártól a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának kívánják átadni az intézményi vagyon
tulajdonjogának változatlanul hagyása mellett.

4.

Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 126/2006. (XII.13.) sz.
határozatával és Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
251/2006. (XII.14) sz. határozatával döntött arról, hogy szociális és gyermekjóléti
feladatait 2007. januártól a Társulás által fenntartott intézmény útján látja el.

5.

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 9/2007 (I.19) sz.
határozatával döntött arról, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok közül a házi
szociális ellátás és a jelzőrendszeres ellátás, a támogató szolgáltatás valamint a
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2007. áprilistól a Társulás által
fenntartott intézmény útján látja el. 6

6.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2007. (III.1.)
sz. határozatával döntött arról, hogy Gyermekjóléti Családsegítő és Védőnői Szolgálata
intézményének fenntartói jogát 2007. áprilisától a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának kívánja átadni az intézményi vagyon tulajdonjogának változatlanul
hagyása mellett.

6

Módosította a 145/2011. (X.26.) számú határozata

2

I.
A társulási Intézmény adatai:
1.

2.

3.

Az Intézmény neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Az Intézmény rövidített neve: Körös-szögi Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Az Intézmény székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.
Az Intézmény telephelyei:7
1. 5540 Szarvas Kossuth L. u. 19.
2. 5540 Szarvas Tanya III. 411.
3. 5540 Szarvas Tanya II. 86/1
4. 5540 Szarvas Dózsa Gy. u.29
5. 5540 Szarvas Bethlen G. u. 27-29.
6. 5551 Csabacsűd Petőfi S. u. 51-53.
7. 5551 Csabacsűd Alkotmány tér 1.
8. 5553 Kondoros Hősök u. 18.
9. 5552 Kardos Gyomai u. 27.
10. 5556 Örménykút Dózsa Gy. u.26.
Az Intézmény általános ellátási területe, a szarvasi a statisztikai kistérség
közigazgatási területe.
Az intézmény elsődleges ellátási területe:8
Szarvas Város, Csabacsűd Nagyközség, Kardos Község, Kondoros Nagyközség,
Örménykút Község, Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területei.

4. 9

Az Intézmény felügyeletét ellátó szerv megnevezése és székhelye:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.

5. 10 A Társulási intézmény működésének időtartama:
2007. január hónaptól – a működési engedély megszerzésének időpontjától – kezdődően
határozatlan időre szól. Az intézmény az alapító okirat elfogadása után a működési
engedélyben szereplő tevékenységek ellátását biztosítja.
II.
A társulási intézmény feladatellátásának szabályai:
1. 11 A társulási intézmény feladatellátásának szabályai:
Az Intézmény tevékenységi körébe tartozik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott szociális alapszolgáltatási és
szakosított intézményi feladatok, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekjóléti alapellátási feladatok,
7
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továbbá 2011. 06. 01-től Szarvas Város Önkormányzata képviselő- testületének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletében meghatározott
feladatok a Társulási Tanács 11/2011. (I. 26.) sz. határozata alapján.
2.

Az Intézmény szervezete: az intézmény szervezetileg egyetlen önálló intézmény
Központja: Szarvas, Kossuth L. u. 19.
2.112 Intézményegységek és telephelyeik:
Gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményegység
„Aprók kertje” Bölcsőde
5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.
Gondozási Központ Szarvas Bethlen G. u. 27.
Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézményegységek:
Szociális étkeztetés 5540 Szarvas, Bethlen G. u.27-29 .
Házi segítségnyújtás 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.
Tanyagondnoki Szolgálat 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.
Támogató Szolgálat 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.
Nappali ellátást nyújtó intézményegységek:
”Borostyán” Idősek és Fogyatékkal Élők Klubja 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.
„Ezüst Évek” Idősek és Fogyatékkal Élők Klubja 5540 Szarvas, Tanya III. 411.
”Naplemente” Idősek Klubja 5540 Szarvas, Tanya II. 86/1.
”Liliomkert” Idősek Klubja 5540 Szarvas, Dózsa Gy. u. 29.
Szakosított szociális ellátást nyújtó intézményegységek:
„Őszi napfény” Idősek Átmeneti Otthona 5540 Szarvas, Bethlen G. 27-29.
Gondozási Központ 5551 Csabacsűd Petőfi S. u. 51-53.
Szociális alapszolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Tanyagondnoki szolgálat
Nappali ellátást nyújtó alapszolgáltatás
Idősek klubja 5551 Csabacsűd, Alkotmány tér 1.
Szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény
Ápoló Gondozó Otthon
5551 Csabacsűd, Petőfi S. u. 51-53.
Szociális alapszolgáltatások 5552 Kardos, Gyomai u. 27.
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Tanyagondnoki szolgálat
Idősek klubja nappali ellátás
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Szociális alapszolgáltatások 5553 Kondoros, Hősök útja 18.
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Tanyagondnoki szolgálat
Idősek klubja nappali ellátás
Szociális alapszolgáltatások 5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Az intézményegységek szervezetileg nem önálló egységek.
Az intézményben a feladatellátás módosítására, csökkenésére vagy megszüntetésére csak
az érintett település Képviselő-testületének hozzájárulása esetén kerülhet sor.
3.
4.

Az intézményvezető megbízása
Az intézmény élén magasabb vezető beosztású vezető áll.
A megbízás rendjét az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések határozzák meg
Az intézmény vezetőjét a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa bízza
meg pályázat alapján. Határozatlan időre szóló közalkalmazott kinevezéssel együtt
határozott időre szóló magasabb vezetői megbízás jön létre.
A felügyeleti szerv a munkakör és beosztás feltételeit a pályázati kiírás során rögzíti.
A települési feladatok koordinálása a szakmai egységek vezetőinek feladata.13
Az intézményvezető helyettesének kinevezéséhez, felmentéséhez, illetményének
meghatározásához a Társulási Tanács egyetértése szükséges
A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői hatáskörök
átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói jogkörök
átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell.
A magasabb vezetői beosztású vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási
Tanács elnöke gyakorolja.
Az Intézmény alapfeladatai

4.1. 14 Az Intézmény alapfeladatai:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
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4.2. 15 Az intézmény alapfeladatként ellátandó tevékenységéhez kapcsolódó
tevékenysége:
Az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a
költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson
kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy részére nem kötelezően
és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: támogató szolgáltatás keretében a
fogyatékkal élők szállítása, egyéb személyszállítás, árú szállítás, helyiségek
bérbeadása.
A tevékenység kiadásai aránya az intézmény költségvetésében a 10 %-ot nem
haladhatja meg.
A szociális Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
4.3.16 Az Intézmény feladatainak ellátásáról évente legalább egyszer beszámol a
Társulási Tanácsnak.
Az Intézmény a társult önkormányzatok igénye szerint a települési önkormányzatok
Képviselő-testületei előtt is köteles beszámolni az adott településen ellátott
feladatokról.
A szakmai és pénzügyi beszámoló a Gazdasági szervezet éves pénzügyi zárása után
történik. (tárgyévet követő év április 20-a után)
5.
·
·
·
·
6.

Az intézmény jogállása és szakmai önállósága:17
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó jogi személy.
Az intézményegységek szakmai tekintetben önállóak.
Az intézmény kötelező és egyéb tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott szakmai
program alapján végzi.
Az intézmény új szakmai programot, új feladatot a fenntartó jóváhagyásával
módosított program alapján indíthat.
Az Intézmény működésének finanszírozása:18
Az Intézmény működéséhez és feladati ellátáshoz a Központi költségvetés által
biztosított ágazati normatív és kistérségi kiegészítő normatív támogatást és egyéb állami
támogatásokat a felügyeletet ellátó Többcélú Társulás igényli az állami költségvetésből,
amelyet éves finanszírozási terv szerint bocsát rendelkezésre az adott évre vonatkozó
éves költségvetés elfogadása után. Az elfogadásig az átmeneti gazdálkodásszabályai
alapján csak a kötelező kifizetéseket teljesítheti.
Az Intézmény működéséhez a költségvetési törvény szerint biztosított normatív állami
hozzájárulások és az intézmény saját bevételeit meghaladó kiadásokhoz a társult
önkormányzatok a saját közigazgatási területükön ellátott…. arányában biztosítják a
hiányzó fedezetet.
Az önkormányzatok saját rendeleteik alapján biztosított térítési díjkedvezmények
összegéről a Társulás évente tájékoztatja az érintett önkormányzatokat.
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A megállapodás keretében a Társulási Intézményt létrehozó önkormányzatok és a
megalakuló Intézmény vállalják, hogy a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a
költségvetési törvényben meghatározott önkormányzati és kistérségi normatív
támogatásból és az önkormányzatok költségvetési normatív támogatásból és az
önkormányzatok költségvetési kereteiből látják el az intézmény alapító okiratában és
jelen megállapodásban rögzített feladatokat.
Az intézmény ténylegesen teljesített kiadásairól, bevételeiről és az önkormányzatok
hozzájárulásaként fizetett összegről év végén a zárszámadás keretében kell elszámolást
készíteni, továbbá a Társulási Tanács által elfogadott beszámolót követően a települések
részére adatokat szolgáltatnak.
7.

Az intézmény ellenőrzési rendje:
-

Intézményi ellenőrzés rendje:
az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért és végrehajtásáért az intézmény
vezetője felelős
az intézmény felügyeleti ellenőrzése a Társulási Tanács által elfogadott éves
ellenőrzési terv alapján történik
a Társulás pénzügyi bizottsága külön is ellenőrzi az intézmény gazdálkodását az éves
költségvetés illetve zárszámadás jóváhagyását megelőzően.
a Társulási Tanács szükség esetén az ellenőrzési terven felül konkrét téma- illetve
célvizsgálatok elvégzéséről is dönthet. Ilyen vizsgálatokat a települési
önkormányzatok is kezdeményezhetnek a Társulási Tanács felé.
az intézmény vezetője évente beszámol az intézmény munkájáról a Társulási
Tanácsnak, illetve az önkormányzatok igénye szerint a helyi települési képviselőtestületeknek, bizottságoknak.
III.
Az intézmény működéséhez szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyak
rendelkezésre bocsátásának módja

1. A társult önkormányzatok a jelenleg fenntartásukban működő Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény használatában lévő ingatlanokat térítésmentesen a jelenleg
érvényes feltételek mellett bocsátják a Többcélú társulás intézményének használatába,
üzemeltetés céljából.
2. 19A közös fenntartású Intézmény további telephelyein jelenleg használt egyéb
vagyontárgyakat, eszközöket, berendezéseket a Társult önkormányzatok szintén
térítésmentesen biztosítják a Többcélú Társulás intézményének használatra a
működése megkezdésekor készített átadó-átvevő leltár, valamint annak módosítása
szerint.
3. A Többcélú Társulás intézményének fennállása alatt a használatra átadott ingatlanok és
egyéb vagyontárgyak tulajdonjoga csak a jelenlegi tulajdonos önkormányzat külön
döntése alapján változhat meg. E vagyontárgyak nyilvántartása továbbra is a
számviteli törvény, az államháztartási törvény és a költségvetési szervekre vonatkozó
kormányrendelet szerint történik.
19
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4.

20

Az intézmény egyes telephelyein szükségessé vált fejlesztési, felújítási igények
kielégítése és az erről történő döntés meghozatala a tulajdonos önkormányzat feladata,
és az érintett önkormányzat vagyongyarapodását eredményezi.

Az intézmény működése során szükségessé vált mindennapi karbantartási, belső
tisztasági munkálatok pénzügyi fedezetét a Többcélú Társulás az Intézmény
költségvetésében biztosítja.
Amennyiben pályázat útján lehetőség nyílik az Intézmény fejlesztésére, a pályázat
benyújtásáról az önerő megosztásáról a Társulási Tanács és a résztvevő
önkormányzatok határozattal döntenek.

IV.
A megállapodásban résztvevő felek jogai és kötelességei
1.

2.

Az önkormányzatok jogai és kötelességei:
1.1.
A társulási intézmény létrehozásában részvevő települések jegyzői a
jogszabályban és a Társulási Megállapodásban foglalt jogaikat és kötelezettségeiket
továbbra is a szociális és gyermekjóléti feladatokat szabályozó jogszabályok szerint
gyakorolják.
1.2.
A társulásban részvevő önkormányzatok kötelesek az intézményt ellátni
mindazon információkkal és dokumentumokkal, amelyek segítik a kistérségi feladatok
ellátást.
1.3.21
A társult önkormányzatok saját önkormányzatuk részéről kijelölnek egy
kapcsolattartó személyt, aki az intézmény által ellátott feladatok vonatkozásában
együttműködik és kapcsolatot tart a Társulással és az intézménnyel. A kapcsolattartás
tartalmát és gyakoriságát meg kell határozni.”
1.4.22
Az önkormányzatok jogosultak a társulás intézményét beszámoltatni az alapító
okiratban foglalt – az adott településen ellátott feladatok vonatkozásában. A szakmai és
pénzügyi beszámoló a Gazdasági szervezet éves pénzügyi zárása után történik. (tárgyévet
követő év április 20 után)
1.5.23 24
A Társulási tanács jogai és kötelességei:
2.1. A társulási Tanács a kistérségi szociális, és gyermekjóléti feladatok ellátásával
összefüggő feladatait a Kistérségi Iroda útján látja el. A Kistérségi Iroda útján igényli meg
a szociális és gyermekjóléti lapnormatívákat és a kistérségi kiegészítő normatívát.
2.2. Létrehozza és működteti a Kistérségi Szociális kerekasztalt.
2.3.25 Kapcsolatot tart a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központtal és a Békés Megyei Kormányhivatallal.
2.4. Szükség szerint felülvizsgálja a Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciót, összhangban a Békés megyei Koncepcióval.

20
21
22
23
24
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2.5. A társult önkormányzatokkal egyetértésben dönt az intézmény feladatait és
fejlesztését érintő pályázatok benyújtásáról.
2.6. A társulás által megbízott személy útján ellenőrzi az intézmény gazdálkodásának
szabályszerűségét, a támogatások rendeltetés szerinti felhasználását.
26
2.7. A Fenntartó az Intézmény működéséhez a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi
feltételeket biztosítja.
3.

A Társulás intézményének jogai és kötelességei:
3.1.
Az intézmény a társulási megállapodás rögzített feladatait, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően törvényesen, megfelelő szakmai színvonalon köteles ellátni
a kistérség érdekeinek figyelembevételével.
3.2.27
3.3.28 Az intézmény a megállapodásban rögzített kistérségi szintű feladatairól évente egy
alkalommal beszámolót készít a fenntartónak, melyet megküld a Társulás
munkaszervezetének. A települések igényei alapján az intézmény az önkormányzatok
képviselő testületeinek is beszámol, a tagönkormányzat az által igényelt tartalmú
beszámoló tartalmi elemeire vonatkozó megkeresését a napirendként történő tárgyalás
előtt egy hónappal megküldi az intézménynek. A szakmai és pénzügyi beszámoló a
Gazdasági szervezet éves pénzügyi zárása után történik. (tárgyévet követő év április 20
után)”
3.4.29 Az intézmény a feladatellátással érintett települések önkormányzataival,
polgármestereivel, jegyzőivel köteles együttműködni, szükség esetén egyeztetni a
feladatok ellátásának módjáról. Köteles az önkormányzatokat ellátni minden olyan
információval, adattal és dokumentummal, amelyek az intézményi feladatok ellátását
befolyásolják és az intézmény működését meghatározzák.
3.5.
Az intézmény bekapcsolódik és képviseletet biztosít a Társulás által szervezett
programokba, szakmai műhelyekbe, amelyekre a feladatellátással kapcsolatban szükség
van. Részt vesz a Kistérségi Szociális Kerekasztal munkájában.
3.6.
A Társulás munkaszervezetének kérésére a szolgáltatásaikkal kapcsolatban
adatokat szolgáltat, a működésre vonatkozó dokumentumaikat rendelkezésre bocsátja.
Szolgáltatja az állami normatívák igényléséhez szükséges adatokat.
3.7.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről a tartós
bentlakásos intézmény esetében az intézményvezető dönt. A döntéshozatalra vonatkozó
részletes szabályokat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.

V.
A társulási megállapodásra vonatkozó szabályok
Jelen megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei írják alá.
A társulásban részvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges:
- a megállapodás jóváhagyásához,
- a megállapodás módosításához,
- a megállapodás felbontásához,
26
27
28
29

Beiktatta a 91/2011. (VI.29.) számú határozat 20./ pont
Hatályos: 2011. június 30-tól
Hatályon kívül helyezte a 91/2011. (VI.29.) számú határozat 21./ pontHatályos: 2011. június 30-tól
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Hatályos: 2011. június 30-tól
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Hatályos: 2011. június 30-tól
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- a társuláshoz történő csatlakozáshoz történő hozzájáruláshoz,
- az intézményvezető kinevezéséhez és felmentéséhez.
A társulási megállapodást felmondani – a naptári év utolsó napjával lehet.
A felmondásról szóló, minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább 2
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja
kezdeményezheti.
A társulás tagjai a megállapodást módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
A társuláshoz történő csatlakozás:
A társulni kívánó önkormányzat a társulási szándékát írásban kell hogy jelezze a Társulási
Tanács felé. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő- testületei a csatlakozási
kérelem megküldésétől számított 60 napon belül döntenek a csatlakozás elfogadásáról.
VI.
Egyéb rendelkezések
A felek jelen megállapodásból folyó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítse során
kötelesek a jóhiszeműség elvének megfelelően egymás érdekire figyelemmel, egymással
együttműködve eljárni.
A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről, amely jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését bármilyen módon korlátozhatja, nehezíti
vagy megakadályozza.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás létrejötte, értelmezése, teljesítése, illetve
megszűnése kapcsán felmerülő jogviták eldöntésére alávetik magukat a Körös-szögi Kistréség
Többcélú Társulása székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen Megállapodást a Társult önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal
jóváhagyták és ezt aláírásukkal is igazolják.
Szarvas,
Záradék:
Jelen megállapodást a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. június 30-i ülésén
módosította és a 91/2011. (VI. 29.) számú határozatával egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyta.
Szarvas, 2011. június 30.
Dr. Skorka András
kistérségi irodavezető
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Záradék:
Jelen megállapodást a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. június 30-i ülésén
módosította és a 145/2011. (X. 26.) számú határozatával egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyta.
Szarvas, 2011. október 26.
Dr. Skorka András
kistérségi irodavezető
Záradék:
Jelen megállapodást a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. június 30-i ülésén
módosította és a 182/2011. (XII. 19.) számú határozatával egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyta.
Szarvas, 2011. december 19.
Dr. Skorka András
kistérségi irodavezető
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