Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
6-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 27-én a
Mérges Községházban tartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Horváth Viktorné

körjegyző

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 3
képviselőből 3 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta

NAPIREND
1./ Napirendi pont
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
2./ Napirendi pont
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet jóváhagyása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
1./ Napirendi pont
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: A közelmúltban több jogszabályváltozás történt, ennek alapján a
Téti Kistérség S.Ö.T.T. Társulási Tanács kezdeményezte a Társulási Megállapodás
módosítását.
(Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (III.27.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Téti Kistérség Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:
A társulási megállapodás 1.8. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társulás működésével
kapcsolatos hivatali teendők ellátását – ideértve a döntések előkészítését és
végrehajtását, továbbá a pénzügyi-gazdasági feladatokat - az önállóan
gazdálkodó, előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, költségvetési
szervként létrehozott, elkülönült szakmai munkaszervezet (továbbiakban:
Munkaszervezet) látja el.”
A társulási megállapodás 2.2.1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok tekintetében a társulás a kistérség területén
a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében az ország és a
megye fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek
fejlesztési elképzeléseit.
Ennek keretében feladata:
a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének,
adottságainak vizsgálata,
b) a
kistérség
területfejlesztési
koncepciójának,
illetve
ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programjának kidolgozása,
elfogadása és a megvalósítás ellenőrzése,

c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv
készítése,
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetes
véleménynyilvánítás a meghirdetett központi, regionális és megyei
pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási
kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban
is szerepel,
e) a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról
vélemény nyilvánítása, különösen azoknak a kistérség területét érintő
intézkedéseit illetően,
f) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében való közreműködés,
g) források gyűjtése a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához,
h) a kistérség képviselete területfejlesztési ügyekben,
i) a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt
– szervezetek együttműködésének koordinálása, együttműködés az állami
és civil szervezetekkel,
j) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez,
k) együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok
területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel,
az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági
szervezetekkel,

A társulás a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a 2. számú mellékletben
megjelölt önkormányzatokra látja el.
A társulási megállapodás 2.2.2. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szociális alapellátási feladat keretén belül a Társulás a családsegítés, a támogató
szolgáltatás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a házi segítségnyújtás, illetve a
gyermekek napközbeni ellátása feladatok ellátását vállalja.
A Társulás a felsorolt feladatokról a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján, a 2. számú mellékletben megjelölt
önkormányzatokra vonatkozóan gondoskodik.
Az alapítói jogokat, valamint az intézmény vezetőjének kinevezési jogát a tanács, míg
az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.
Az intézményi térítési díjak évente, egyfelől a Társulási Tanács határozatában, másrészt
az alábbi formában kerülnek meghatározásra:
o

Társulás a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően kijelöli Tét város
önkormányzatát, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
szabályokra alkosson rendeletet.

A társult önkormányzatok továbbra is jogosultak önkormányzati rendeletükben a
személyi térítési díjakhoz a jogszabályon felül további kedvezményeket biztosítani,
azonban ennek fedezetét kötelesek ezen megállapodás alapján a Társulásnak megtéríteni.

A társulási megállapodás 5.2.1.8. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulás szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal tart ülést.
A társulási tanácsot össze kell hívni:
a) az elnök, az elnökhelyettes, illetve a társulás bármely tagjának napirendet
is tartalmazó indítványára, a kézhezvételtől számított 15 napon belül,
b) a megyei kormányhivatal kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15
napon belül,
c) a pénzügyi bizottság javaslatára,
d) a társulási tanács által meghatározott időpontban.

A társulási megállapodás 5.2.1.9. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Határozatképesség:
a) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint
felével (10) rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt
települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó
települések lakosságszámának egyharmadát.

A társulási megállapodás 5.2.1.10. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulási tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza:
a, Egy javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát.

A társulási megállapodás 5.2.1.11. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Minősített többség:
a, A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.

A társulási megállapodás 5.2.1.12. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Minősített többség esetei:
-

a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

-

az 5.2.1.7. bekezdés „b” pontjában meghatározott esetben,

-

választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
esetekben,

-

társulási megállapodás jóváhagyását, módosítását, továbbá a társulás
megszüntetését kezdeményező döntés meghozatalához,

-

költségvetés és zárszámadás elfogadásához,

-

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához,

-

valamint azokban az ügyekben, amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat
meghatároz.

A társulási megállapodás 5.2.1.13. bekezdés hatályát veszti.
A társulási megállapodás 5.2.1.14. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testület
ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a társulási tanács
elnöke és egy hitelesítésre kijelölt tag írja alá. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni 15
napon belül a kormányhivatalnak, továbbá a társulás valamennyi tagjának.

A társulási megállapodás 5.2.4. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulás működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátását – ideértve a
döntések előkészítését, végrehajtását és a pénzügyi-gazdasági feladatokat - az
önállóan gazdálkodó, előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező,
költségvetési szervként létrehozott, elkülönült szakmai munkaszervezet látja
el.
Az alapítói jogokat és a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési jogát a
társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke
gyakorolja. A munkaszervezet vezetőjét pályázat alapján kell kinevezni.
A társulási megállapodás 6.2.6. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulás a számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket, pénzpiaci
befektetés (államilag garantált állam vagy értékpapír), illetve folyószámla
betétlekötés útján kamatoztathatja.
A társulási megállapodás 6.3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulás költségvetése kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítése a
mindenkori államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete
előírásai alapján történhet.
A társulási megállapodás 9.1.1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Jelen megállapodás valamennyi – a kistérséghez tartozó - önkormányzat
jóváhagyó határozatával válik joghatályossá.
A társulási megállapodás 9.1.5. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társulási megállapodás elválaszthatatlan részei:
1. sz. melléklet: A társulás tagjainak névsora és székhelye
2. sz. mellélet: A Többcélú Társulás által vállalt feladatok és az
együttműködő önkormányzatok
3. sz. melléklet: A közoktatási feladatot ellátó mikrotérségi intézményi
társulások és önálló intézmények
1. sz. függelék: A normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszámok

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
2./ Napirendi pont
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet jóváhagyása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Az előző napirendi pontban tárgyalt Társulási Megállapodás
módosításában Tét város önkormányzata került kijelölésre, hogy a Társulás által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló szabályokra alkosson rendeletet. Most a rendelet megalkotásához kérik
hozzájárulásunkat.
(Rendelet tervezet jegyzőkönyv részét képezi.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (III.27.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestülete előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyja a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a ravatalozó és az
önkormányzati épület külső felújítása elkészült a pályázati pénz elszámolására a
dokumentumok késve kerültek benyújtásra a LEADER irodába. A pályázat íróval szóban
megállapodtam, hogy az elszámolást benyújtja. Az első számlát 2011. december 1. napján
küldtük meg a részére postán, ezt az általa megadott címre postáztuk, át is vette. A
későbbiekben az általa megadott címre postázott leveleket 2012. január 30. napjától – 2012.
március 1. napjáig nem vette át, mindegyik küldemény visszajött a Körjegyzői Hivatal
címére. Nem értem, hogy a nála lévő számlát miért nem nyújtotta be időben.
2012. március 12. napján folytattunk személyes megbeszélést, ekkor a nála lévő számlát
visszaadta, az elszámolás anyaga összeállításra került és ekkor tudtuk benyújtani az
elszámolás dokumentumait.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette határozatot nem hozott.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

