TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítása
Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.
(Képviselő: Molnár Józsefné polgármester), Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8756
Kisrécse, Ságvári u. 6. (Képviselő: Tóth Lucia Krisztina polgármester), Murakeresztúr Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. (Képviselő: Pávlicz Lajos
polgármester), Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.
Képviselő: Laskai Béla polgármester, Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8755
Zalasárszeg, Dózsa tér 6. Képviselő: Nagy Gábor polgármester (továbbiakban: Önkormányzatok) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 43.§.-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§.-ának rendelkezései alapján az 1993. évi III. tv. 65/F.§
(1) bekezdés a/ pontjában meghatározott „az idősek nappali ellátása” szociális alapfeladat ellátásában
valamint az 1993. évi III. tv. 62. §. (1) bekezdésében meghatározott „étkeztetés” szociális alapfeladat
ellátásában Nagybakónak Idősek Klubja, Nagybakónak, Tanács krt. 2. közös fenntartásában állapodnak meg
a következő feltételekkel:
1.) A társulás neve, székhelye:
Nagybakónak, Kisrécse, Murakeresztúr, Nagyrécse, Zalasárszeg Szociális Intézményfenntartó Társulás
(továbbiakban: Szociális Intézményfenntartó Társulás)
Székhelye: 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.
2.)

Működési területe: a nappali ellátás feladatellátás vonatkozásában a társult önkormányzatok
közigazgatási területe, az étkeztetés feladatellátás vonatkozásában Nagybakónak és Nagyrécse, Kisrécse,
Zalasárszeg község közigazgatási területe

3.) A szociális intézmény neve és székhelye:
Idősek Klubja
8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.
4.) A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása:
A társulás tagjai:
Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8756 Kisrécse, Ságvári u. 6.
Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.
Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8755 Zalasárszeg, Dózsa tér 6.

5.)A társulás időtartama: a megállapodás 2012. június 01. napjától határozatlan időre szól.
6.) A társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével.
7.) A társulás költségeinek viselése: a közös fenntartású intézmény költségvetése Nagybakónak Község
Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletébe épül be. A normatív állami hozzájárulást
Nagybakónak Község Önkormányzata igényli, az intézmény finanszírozása a Nagybakónak Község
Önkormányzat feladata. Az intézmény fenntartásának (működtetésének) költsége Nagybakónak Község
Önkormányzatát terheli. A nagybakónaki épület állagmegóvása, karbantartása, valamint felújítási és
beruházási kiadásai a gesztor önkormányzatot önállóan terhelik.
Az intézmény tényleges teljesített kiadásairól év végén a zárszámadás keretében elszámolást kell készíteni.
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyrécse,
Csapi, Zalaújlak, Nagybakónak Községek Körjegyzősége látja el.
Amennyiben telephely kerül kialakításra, annak működési költségeiről a társulásban résztvevő
önkormányzatok külön megállapodást kötnek.
A telephely kialakításának költségeit az érintett önkormányzatok biztosítják.
8.) A társulás feladata, célja:
A közös fenntartású intézmény a településeken élő idősek nappali ellátása szociális feladatot biztosítsa,
megfelelő szakmai színvonalon. A társulásban résztvevő önkormányzatok a közigazgatási területükön
telephely kialakításhoz hozzájárulnak.
Az alaptevékenység teljes körű hiteles megnevezését az „Alapító Okirat” tartalmazza.
9.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A társuló felek megállapodnak abban, hogy az intézményvezető pályázat útján történő kinevezésről a társult
képviselő-testületek előzetes véleményének kikérésével Nagybakónak Község Önkormányzata dönt.
Az intézményvezető alkalmazásával kapcsolatos alapvető munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás,
felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás)
Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja a társult képviselő-testületek
véleményének előzetes kikérésével.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Nagybakónak Község Önkormányzat
polgármestere, az intézmény dolgozói tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja.
10.) A társulás tagjainak vagyona:
Idősek Klubja és konyha (felépítmény); továbbá a társulás működése során keletkező vagyon: Nagybakónak
258/1 hrsz. Nagybakónak Község Önkormányzat tulajdona 1/1 tulajdoni arányban.

11.) A társulás ellenőrzésének rendje:
A társult képviselő-testületeknek betekintési joga van az intézmény éves költségvetésének felhasználásába.
A gesztor település polgármestere évente egyszer az éves beszámoló tárgyalásakor beszámol a képviselőtestületeknek a társulás működéséről, valamint az intézmény vezetője is beszámol az intézmény működéséről
szakmai szempontból.
A társulás tagjai a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulását bízzák meg, a vizsgálat eredményéréről a gesztor település polgármestere beszámol a társult
képviselő-testületeknek.
12.) Az intézmény fenntartásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselőtestülete fogadja el az intézmény koncepcióját, éves költségvetési tervét, éves költségvetési terv módosítását,
féléves, háromnegyedéves, éves beszámolóját, amelyhez a társulásban résztvevő önkormányzatok
mindegyikének egyetértése szükséges.
Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (társulási megállapodás, Alapító Okirat) a tag képviselő-testületek együttes ülésen minősített
többséggel hozott határozataikkal hagyják jóvá.
Nagybakónak Község Önkormányzata hagyja jóvá az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a
házirendet.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a
rendeletet Nagybakónak Község Önkormányzata alkotja meg.
13.) A társuláshoz történő csatlakozás:
A társulásban résztvevő képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon községi önkormányzatok
képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek:
- elfogadják a társulás céljait,
- hatékonyan közreműködnek az idősek nappali szociális ellátása és a szociális étkeztetés feladatok
költségkímélő
megvalósításában
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének az erről szóló nyilatkozatát tartalmazó határozatát
a gesztor önkormányzathoz kell megküldeni. A társuláshoz új tag csak a társulásban résztvevő valamennyi
tag hozzájárulásával csatlakozhat, amelyhez az egyes képviselő-testületek minősített többségű szavazata
szükséges.
14.) A társulási megállapodás felmondásának szabályai:
A társulási megállapodást bármelyik tag jogosult év közben felmondani, amit legalább 3 (három) hónappal
korábban köteles meghozni, és írásban közölni a társulás valamennyi tagjával. A felmondáshoz a társult
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A naptári év utolsó
napjával történő felmondás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. 4.§. (2) bekezdésének rendelkezései alapján történhet.
15.) A társulási megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése
A társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez a társulásban részt vevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel elfogadott egyetértése szükséges. A társulási
megállapodás módosítását, megszüntetését bármelyik tag kezdeményezheti. Ezt a gesztor település
polgármesterének és a többi tagnak írásban be kell jelenteni.
Az egyes tagok a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek és arról a társulás
elnökét haladéktalanul értesítik, aki a tagok döntéseit összesíti és az eredményről értesíti a kezdeményezőt.

16.) Elszámolás a tagsági viszony megszűnése, a társulás megszűnése esetén
A társulásból való felmondással kiváló vagy a társulásból kizárt tag felel a megállapodásban vállalt, illetve a
társulás működése során a tagsági viszony megszűnéséig keletkező kötelezettségekért.
A tagsági viszony megszűnése esetén a kiváló (kizárt) tagnak a tagsági viszony megszűnésének
időpontjában a társulás meglévő vagyonából őt megillető részt legkésőbb a tagsági viszony megszűnésétől
számított 6 (hat) hónapon belül ki kell adni.
A társulás megszűnése esetén a társulást terhelő valamennyi kötelezettség teljesítése után fennmaradó közös
vagyont a tagok között a – tárgyévben aktuális – kötelező hozzájárulása teljesítésének arányában kell
felosztani.
17.) A társuló felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények fenntartása
során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni és bíróságon
keresetindítási
lehetőséggel
kizárólag
annak
eredménytelensége
esetén
élnek.
Nagybakónak, 2011. november 10.
Molnár Józsefné polgármester sk.
Nagybakónak Község Önkormányzat

Tóth Lucia Krisztina
sk.
Kisrécse Község Önkormányzata

Pávlicz Lajos polgármester sk.
Murakeresztúr Község Önkormányzata

Laskai Béla polgármester sk.
Nagyrécse Község Önkormányzata

Nagy Gábor polgármester sk.
Zalasárszeg Község Önkormányzata
Záradék
A Társulási Megállapodást a Nagybakónak, Kisrécse, Murakeresztúr, Sand, Zalasárszeg Községek Önkormányzat
Képviselő-testületei a 2011. november 23. napján tartott együttes ülésen a 14/2011. (11.23.) számú határozattal 2012.
január 1. napi hatállyal fogadták el.
A Társulás Megállapodást Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. november 24. napján tartott
ülésén a 104/2011. (11.24.) számú határozattal 2012. január 1. napi hatállyal fogadta el.
A 2007. május 24-én kelt Társulási Megállapodás, amely 2007. november 30. napján és 2011. február 9. napján kelt
hatályát veszti 2011. december 31. napján.
Papné Szabó Mónika sk.
körjegyző

A módosítás hatálybalépésének napja: 2012. június 1.

Molnár Józsefné polgármester
Nagybakónak
Község Önkormányzata

Pávlicz Lajos polgármester
Murakeresztúr
Községi Önkormányzat

Laskai Béla polgármester
Nagyrécse
Község Önkormányzata

A megállapodás módosítását
Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselőtestülete …...../2012. (…....................) határozatával
Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete ....../2012.(........................) határozatával
Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete …..../2012.(...............) határozatával elfogadta.
Hervai Edit
körjegyző

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

