Bejelentések napirendi pont
Tárgy: Kistérségi társulási megállapodás módosítása
Előterjesztés
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő
testületének
2011.április 26-án tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél békési Kistérség Többcélú Tárulás Társulási tanácsa 2011. március 31-én tartott ülésén a
Társulási megállapodás módosításáról döntött.
A módosítást a társult képviselő-testületeknek is szükséges jóváhagyni.
Kérem a T. képviselő-testületet a módosítás tárgyában határozni szíveskedjenek.
Medgyesbodzás, 2011.április 21.
dr. Sódar Mária
jegyző
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél -békési Kistérség Többcélú
Tárulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás bevezető része az „és az
államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv.” szövegrésszel egészül ki.
2. Az „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet, 5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A kistérség lakosságszáma és társult települések lakosság száma az adott évi költségvetési
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján
kerül megállapításra, melyet jelen megállapodás melléklete tartalmaz.”
3. Az „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás jogi személy.”
4. Az „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 15. pontja törlésre kerül, a fejezet pontjainak
számozása értelemszerűen változik.
5. A II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 8. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Az általa létrehozott költségvetési intézmény, gazdasági társaság vezetője
vonatkozásában a kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.”
6. A II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 9. pontja törlésre kerül, a fejezet pontjainak
számozása értelemszerűen változik.

7. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Egészségügyi ellátás” címének első bekezdése az
alábbiak szerint változik:
„A Dél-Békési Kistérségben a háziorvosi ellátás folyamatosságát biztosító ügyeleti
szolgáltatás két ellátási formában működik. Az ügyeleti szolgálatok lefedik a kistérség teljes
közigazgatási területét, és ellátják a kistérségben élő összes lakost.”
8. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Egészségügyi ellátás” címének második bekezdése az

alábbiak szerint egészül ki: „valamint Battonya Város Önkormányzata”
9 .A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Egészségügyi ellátás” címének
bekezdéséből a „ Battonya Város Önkormányzata” szövegrész törlésre kerül.

harmadik

10. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Szociális ellátás” címének második bekezdés b.
pontja az alábbiak szerint egészül ki: „Nagybánhegyes és Pusztaottlaka”

11. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Szociális ellátás” címének harmadik bekezdése az
alábbiak szerint módosul: ”Működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást valamennyi társult
önkormányzat részvételével.”
12. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Szociális ellátás” címének negyedik bekezdése „és
Kevermes” szövegrésszel egészül ki.
13. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 3.3. alpontja első bekezdésének
harmadik és negyedik mondata az alábbiak szerint egészül ki:
„A támogatás mértéke a megállapodásokban rögzített és vállalt szolgáltatások körébe tartozói
óradíj 25%-a, melyet a szolgáltatási megállapodásban résztvevő szolgáltatást végző intézmény
részére utólagos elszámolás és kimutatás alapján utal át. A szakszolgálati feladatellátás
támogatásának mértékéről a Társulási tanács évente dönt a költségvetés ismeretében.”
14. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 3.3. alpontjának második
bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„Ha a szolgáltató intézmény megfelel a jogszabály által előírt feltételeknek az ellátottak után
járó kistérségi állami támogatást is megkapja a szolgáltató intézményt fenntartó
önkormányzat.”
15. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 3.3. alpontjának harmadik
bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„A szolgáltatási óradíj fennmaradó részét és azon szolgáltatásokat, melyeket a kistérség
financiálisan nem támogat a decentrumokkal általa kötött megállapodásokban, a decentrum
szolgáltatását igénybe vevő önkormányzatok számla ellenében közvetlenül fizetik meg a
feladatot ellátó szakszolgálati intézmény(decentrum) részére.”
16. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet „Közoktatás” címe 4.1.. alpontjának első mondata az
alábbiak szerint egészül ki:
„Kistérségi közoktatási-nevelési intézményi adatbázis létrehozása.”
17.A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Belső ellenőrzés” címének rendelkezése törlésre
kerül és helyébe az alábbi új rendelkezés lép:
„A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat valamennyi társult önkormányzat részvételével
látja el, a feladat ellátásáról külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. „
18. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Mozgókönyvtári feladatellátás” címének első
mondata az alábbiakkal egészül ki:
„A Társulás biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat 2007. szeptember 1-től
Almáskamarás, Dombiratos, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Medgyesbodzás,
Nagybánhegyes és Pusztaottlaka társult önkormányzatoknak az alábbiak szerint:”
19. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Mozgókönyvtári feladatellátás” címének első

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános könyvtártól
(Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.) (a továbbiakban:
szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. „Könyvtárellátási Szerződés”
keretében. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval.”
20. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet a „Mozgókönyvtári feladatellátás” címének második
pontjából törlésre kerül a „(vagy a többcélú kistérségi társulás)” szövegrész.
21. A III/B ÁGAZATI FELADATOK fejezet az alábbi „Közművelődési feladatellátás” címmel
egészül ki:
„Az 1997. évi CXL. törvény megvalósulását szolgálva a Társulás támogatja, hogy a társult
települések közművelődési feladatainak ellátását végző közművelődési intézmények vezetői
szakmai műhelyt hozzanak létre Mezőkovácsháza Művelődési Központ szakmai vezetésével és
irányításával.
A szakmai műhely a kistérség lakossága számára kulturális, közösségi, képzési és információs
szolgáltatások megvalósulását segítse az alábbiak szerint:
gyermek-ifjúsági és felnőtt szervezetek közösségi, kulturális és szabadidős
programjainak közös szervezése, támogatása,
tudományos, közéleti programok szervezése,
hagyományőrző és amatőr művészeti csoportok, szabadidős klubok, kulturális
egyesületek, hobbikörök fellépéseinek szervezése, menedzselése;
kistérségi programfüzetek kiadványok megjelentetése, propagálása;
felnőtt és gyermek színházi előadás, hangverseny, szervezése;
kistérségi civil szervezetek tevékenységének segítése;
a kistérség településeinek környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a befogadás elősegítése;
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése,
különböző kultúrák közötti és határon átnyúló kapcsolatépítés;
Közös pályázatok készítése.”

22. A IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet, „A tagsági
jogviszony keletkezése” címének harmadik bekezdésében „a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatalnak szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatalnak.” szövegrész kerül.
23.. IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet „A társulás szervei”

címének „Társulási Tanács” alcíme az alábbi 4., és 5. bekezdéssel egészül ki:
„4. Az alapítói jogok gyakorolására vonatkozó részletes rendelkezések:
a.) Az alapító Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
- az alapító okirat tartalmának meghatározása,
- az intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése,
- intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése, illetményének megállapítása.
b.) Az alapítói jogon kívül a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
-az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének, házirendjének,
szakmai programjának, szükség szerint egyéb belső szabályzatának jóváhagyása;
- intézményvezetők béremelése, jutalmazásához keret biztosítása,
c.) A Társulási Tanács elnökének hatáskörébe tartozik az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása
keretében:
- az intézményvezető képzésének, továbbképzésének engedélyezése,
- kiküldetés engedélyezése,
- intézményvezetők munkaköri leírásának jóváhagyása,
- intézményvezetők jutalmazása.

5. A Tárulási Tanács feladati ellátásához az alábbi közös fenntartású intézményt alapította:
Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája. A Kistérségi Iroda költségvetési
szerv, a Tárulás munkaszervezete, melynek feladata a Társulási Tanács döntéseinek
előkészítése és feladatainak végrehajtása.”
24. A IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet „A társulás szervei”
címének „Társulás munkaszervezete” alcíme az alábbi 1. és 1/A bekezdésekkel egészül ki:
1. „A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási
Tanács költségvetési szervként elkülönült munkaszervezete, a Dél-Békési Kistérségi Iroda (a
továbbiakban: munkaszervezet) közreműködésével látja el. A Társulási Tanács határozza meg
az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát és kinevezi a Munkaszervezet
vezetőjét. Felette a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.
1/A A munkaszervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője
gyakorolja.”
2. pontja az alábbi f-l pontokkal egészül ki:
f.) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés,
ügykezelés),
g.) figyeli a pályázati lehetőségeket,
h.) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a települések saját pályázati dokumentációk
elkészítéséhez,
i.) intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,
j.) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását stb.,
k.) elkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési és mérlegjelentés,
számlavezetés, pénzügyi tervkészítés, költségvetési határozat előkészítése, végrehajtása,
l.) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.
Továbbá kiegészül a 2/A bekezdéssel:
„2/A A munkaszervezet vezetőjének feladatai:
- munkaszervezet irányítása,
- munkaprogram kidolgozása,
- a végzett munkáról beszámoló készítése, a Társulási Tanács elé terjesztése,
- pályázatokon való részvétel,
- a munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, betartása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállai felett,
- amit az elnök határkörébe utal „
25. Az V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE „A Társulási Tanács ülései” cím
második bekezdésében a ” minimum 4 alkalommal tartja” szövegrész helyébe a „legalább az
éves munkatervben meghatározott számú ülést tart’
26. Az V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE „A Társulási Tanács döntései” cím 3.
bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének kimondásához.
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához,
a kistérség területfejlesztési koncepció kidolgozásához és elfogadásához, illetve ennek
figyelembevételével területfejlesztési program elkészítéséhez, a megvalósítás ellenőrzéséhez,
pénzügyi terv készítéséhez a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében,

megállapodás kötéséhez a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal,
a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
- a költségvetés megállapításához, végrehajtásához, valamint a fejlesztési források hatékony
figyelemmel kíséréséhez és elősegítéséhez, a települések szoros együttműködését erősítő
felhasználásához;”
27. Az V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE „A Társulási Tanács döntései” cím 4.
bekezdése törlésre kerül.
28. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA fejezet az alábbi „A társulás
tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése” címmel egészül ki:
1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Ennek keretében
különösen figyelemmel kíséri a Társulás pénzügyi gazdálkodási tevékenységét, ellenőrzi a
tagsági díj befizetéseket, felügyeli a Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatokat.
Évente beszámol a Tanácsnak a Tárulás gazdálkodásának, és működésének ellenőrzéséről.
2. A belső ellenőrzési feladat keretében – a jóváhagyott ellenőrzési program alapján – a
Társulás ellátja önmaga és intézményei belső ellenőrzését is.
3. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése a Társulás
költségvetési szervei vezetőinek a feladata.”
29. AX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK fejezet 2. bekezdésében a „melléklete” szó helyébe a
„függeléke” szöveg kerül.
30. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Megállapodása az alábbi melléklettel egészül ki:

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések lakosságszáma
Település
Almáskamarás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Székhely
5747 Almáskamarás
Dózsa Gy. u. 54.

Lakosságszám
2010. január 01.
999

Battonya Város Önkormányzat Képviselő- 5830 Battonya
testülete
Fő u. 91.

6055

Dombegyház Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5836 Dombegyház
Felszabadulás u. 5.

2215

Dombiratos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5745 Dombiratos
Széchenyi u. 42.

653

Kaszaper Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5948 Kaszaper
Szent Gellért tér 1.

2045

Kevermes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5744 Kevermes
Jókai u. 1.

2191

Kisdombegyház Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5837 Kisdombegyház
Kossuth u. 77.

548

Kunágota Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5746 Kunágota
Rákóczi u. 9.

2954

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5667 Magyarbánhegyes
Jókai u. 38.

2460

Magyardombegyház Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5838 Magyardombegyház
Zalka Máté u. 61.

284

Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5663 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 38.

1165

Medgyesegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 25.

3935

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5820 Mezőhegyes
Kozma Ferenc u. 11.

5810

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5800 Mezőkovácsháza
Árpád u. 176.

6480

Nagybánhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5668 Nagybánhegyes
Kossuth u. 64.

1407

Nagykamarás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5751 Nagykamarás
Kossuth u. 2.

1581

Pusztaottlaka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5665 Pusztaottlaka
Felszabadulás u. 10.

407

Végegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5811 Végegyháza
Széchenyi u. 2.

1520

Összesen:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester

42709

