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A határozati javaslatok elfogadásához 
a Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges,  

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 
 
 

. számú előterjesztés 
 
 

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án  

14,00 órakor megtartandó ülésére 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 

társulási megállapodás II. szám módosításának 
jóváhagyása  

 
 
Előterjesztő:  Skoda Ferenc jegyző 
                
Készítette:     Skoda Ferenc jegyző  
                         
                     
Törvényességi ellenőrzést végezte:  Takácsné Gehring Mária mb. aljegyző  
 
Tárgyalja: 
 
Szociális Bizottság:                        2014. 02. 19. 
 
KOIS Bizottság:                              2014. 02. 17. 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2014. 02. 18. 
 
Véleményezi: 
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 
 

  
 Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 

Az érintett képviselő-testületek a 2013. június 13-án hagyták jóvá július 1-jétől a 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodását. Bár elfogadása óta rövid idő telt el, 
néhány pontján szükség volt pontosítani az elmúlt év végén. A január 1-jétől bekövetkező új 
jogszabályi változásokra figyelemmel most további pontosításra, módosításra van szükség, a 
többi társulási megállapodáshoz hasonlóan. 

 
Melyek a javasolt változások: 
 
a.) pontosítani kellett a Társulási Tanács hatáskörét (a megállapodás módosításának 

1.) pontja). 
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b.) az intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés i) pont ic) alpontja és a 9. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint az irányító szerv, társulás esetében tehát a Társulási Tanács 
gyakorolja (a megállapodás módosításának 2.) pontja). 

c.) A megállapodásban eltérően kell figyelembe venni az érintett települések 
lakosságszámát attól függően, hogy mi célból kívánjuk használni. Ha a 
szavazáshoz kell a lakosságszám, akkor a 2014. január 1-jei lakosságszámot, de 
ha az önkormányzatok hozzájárulásának kiszámításához kell, akkor a 2013. január 
1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni (a megállapodás módosításának 3. 
pontja). 

d.) változik a társulás nevében kötelezettséget vállalható személy, illetve a pénzügyi 
ellenjegyzésre jogosult személy kiléte (a megállapodás módosításának 4.) pontja). 

e.) változik a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a vagyonkiadással 
kapcsolatos szabályok (a megállapodás módosításának 5.) pontja). 

f.) pontosítani kellett elírások, és gépelési hibák miatt a megállapodás több részét (a 
megállapodás módosításának 6. – 8. pontjai). 

 
Javasolom, hogy a képviselő-testület ezen módosítást az alábbi határozati javaslat 

elfogadásával szíveskedjék jóváhagyni. 
 
 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak 
Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás társulási megállapodás II. számú 
módosításának jóváhagyása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; 

a.) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak 
Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás társulási megállapodásának II. számú 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

b.) felhatalmazza a város polgármesterét a társulási 
megállapodás módosításának és az új, egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására. 

 
Határidő: Azonnal és 2014. február 28. 
Felelős:   Skoda Ferenc jegyző  
                (a határozat megküldéséért) és  
                Bognár Jenő polgármester 
                (a társulási megállapodás aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei 
                                 Gond. Kp. vezetője 
                                 KÖH pénzügyi iroda 
                                 irattár 
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A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának II. számú módosításának jóváhagyása   1 

amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság 
u. 4., képviseli: Bognár Jenő polgármester), 

másrészről Alsónána Község Önkormányzata (7147 Alsónána, Kossuth u. 27., képviseli: 
Kis Istvánné polgármester), 
Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1., képviseli: Dózsa-Pál Tibor 
polgármester), 
Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fő u. 147., képviseli: Huszárné Lukács Rozália 
polgármester), 
Mórágy Község Önkormányzata (7163 Mórágy, Alkotmány u. 3., képviseli: Glöckner 
Henrik polgármester), 
Pörböly Község Önkormányzata (7142 Pörböly, Óvoda u. 1., képviseli: Sipos Lajos 
polgármester), 
Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Figler János 
polgármester), valamint 
Várdomb Község Önkormányzata (7146 Várdomb, Kossuth u. 117., képviseli: Simon 
Csaba polgármester) a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok, a közöttük 2013. 
július 1-jén létrejött Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodását (a 
továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 

  
1.) A Megállapodás II. fejezet 2.) pont a.) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„a.) a Központ szakmai programjának és mellékleteinek jóváhagyása; 
 
2.) A Megállapodás III. fejezet 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A Központot- egyszemélyi felelősként – az intézmény vezetője vezeti. A 
központ vezetőjét pályázat útján, határozott időre a Társulási Tanács bízza meg az 
érintett önkormányzatok képviselő-testületei véleményének előzetes kikérésével. 
Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör 
gyakorlására is. A központ vezetője közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói 
jogokat is a Társulási Tanács gyakorolja.” 

 
                                                
1    a megállapodást a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a     /2014.(II.20.) önk.-i határozatával,  
     Alsónána község képviselő-testülete a    /2014.(II…...) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő- 
     testülete a     /2014.(…….) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testülete a     /2014..(…..) számú  
     határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a …./2014.(…...). Képviselő-testületi határozatával,  
    Pörböly özség képviselő-testülete a    /2014.(      ) határozatával, Sárpilis község  képviselő-testülete a   
    ……./2013.(……..) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a    /2014.(…...)  
    határozatával hagyta jóvá. . 
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3.) A Megállapodás IV. fejezet 3.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok 
felével rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések - e megállapodás 
2. melléklet a.) pontja szerinti - lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 
települések lakosságszámának felét. 

 
4.) A Megállapodás V. fejezet 1.12. pont első és harmadik mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„1.12. A Társulás nevében kötelezettséget vállalni és utalványozni az elnök vagy 
a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott személy jogosult. ………. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a KÖH pénzügyi irodavezetője, vagy 
az általa írásban erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult. 

 
5.) A Megállapodás VI. fejezet 1.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tag által a Társulásba esetleg 
bevitt vagyonnal a Mötv. 90. § (5) bekezdése alapján el kell számolni.  

 
6.) A Megállapodás VII. fejezete a következő új 1.2./a.) ponttal egészül ki: 

„1.2./a. A társulási megállapodás módosítását Társulás bármely tagja 
kezdeményezheti a Társulási Tanács felé írásban, az erről szóló, indokolást is 
tartalmazó képviselő-testületi határozat megküldésével. A kezdeményezéssel 
kapcsolatban a Társulási Tanács következő ülésén javaslatot fogad el, melyet – a 
kezdeményezéssel együtt – megküld Társulás valamennyi tagjának. A Társulás tagjai 
a társulási megállapodás módosításáról a javaslat kézbesítésétől számított 60 napon 
belül döntenek.”  

 
7.) A Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg: 

a.) a IV. fejezet 1.3. pontjában szereplő „3. mellékletében” szövegrész helyébe a 
„3. mellékletének a.) pontjában” szövegrész, 

b.) a IV. fejezet 3.2. pont a.) alpontjában szereplő „kettő” szövegrész helyébe a 
„hat” szövegrész, 

c.) a IV. fejezet 3.6 pont második mondatában szereplő „az elnök” szövegrész 
helyébe a „a jegyző” szövegrész, 

d.) az V. fejezet 1.1. pontjában szereplő „3 melléklete” szövegrész helyébe a „4. 
melléklete” szövegrész, 

e.) az V. fejezet 1.7. pont zárójelben szereplő „(lásd 3. melléklet)” szövegrész 
helybe a „lásd 3. melléklet b.) pontját)” szövegrész, 

f.) a 3. melléklete helyébe e megállapodás 1. melléklete 

lép. 
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8.) Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 

a) az I. fejezet 5.1. pontjában szereplő „a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló 
ülése általi kimondásával„ szövegrész. 

 
 
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. A megállapodás az azt utolsóként jóváhagyó képviselő-testület 
által hozott határozat másnapján lép hatályba. 
 
 
 
 

Bátaszék, 2014. február ….. 

 

 

 

  Bognár Jenő                             Kis Istvánné                     Dózsa-Pál Tibor   
   polgármester                            polgármester                    polgármester 
Bátaszék  Város Önk.             Alsónána Község Önk.                   Alsónyék Község Önk. 
 
 
 
 
 
Huszárné Lukács Rozália      Glöckner Henrik                            Sipos Lajos                                                 
        polgármester                      polgármester                                polgármester           
     Báta Község Önk.               Mórágy Község Önk.                       Pörböly Község Önk. 

 
 
 
 

         Figler János                                                                Simon Csaba 
               polgármester                                                                        polgármester 

         Sárpilis Község Önk.                                                             Várdomb Község Önk.
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         1. melléklet 
 

a.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma 
(2014. január 1-jei állapot) 

 
Bátaszék város  6728 fő 50,2 % 

Alsónána község   744 fő 5.6 % 

Alsónyék község   792 fő 5,9 % 

Báta község 1801 fő 13,5 % 

Mórágy község 806 fő 6,0 % 

Pörböly község 574 fő 4,3 % 

Sárpilis község 692 fő 5,2 % 

Várdomb község 1244 fő 9,3 % 

------------------------------------------------------------------- 

Összesen: 13381 fő 100,0 % 
 

Határozatképesség: 5 település 6691 fő 

Egyszerű többség: A jelenlévők több, mint a fele, és a jelenlévő  
által képviselt lakosságszám több, mint 1/3-át. 

 
 

b.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma 
(2013. január 1-jei állapot) 

 
Bátaszék város  6689 fő 50,2 % 

Alsónána község   730 fő 5.5 % 

Alsónyék község   796 fő 6,0 % 

Báta község 1786 fő 13,4 % 

Mórágy község 801 fő 6,0 % 

Pörböly község 581 fő 4,3 % 

Sárpilis község 705 fő 5,3 % 

Várdomb község 1241 fő 9,3 % 

------------------------------------------------------------------- 

Összesen: 13329 fő 100,0 % 
 
  


