A 2013. május 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztése

Meghívó
Tisztelt Képviselő-testület!
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését, az önkormányzat
7/2010.(X. 28.) számú rendelete (Szervezeti és Működési Szabályzat) 16. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti jogkörömben eljárva, továbbá figyelemmel a 9. §-ra, összehívom
2013. május 16-án 15 órára
a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermébe.
Napirendi javaslat:
1./

Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád, 2013. május 14.
Lieszkovszki Gábor
polgármester

Előterjesztés
a 2013. május 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre
Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146.§ (1) bekezdése
szerint az e törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a
képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a
törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája az
önkormányzatoknak arról küldött értesítést, hogy amennyiben a társulás átalakítására és a
társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésére nem kerül sor, ez esetben 2013.
július 1-jét követően a társulás normatív állami támogatásra nem jogosult.
Ezen határidőig a társulási megállapodás módosításán a társulás törzskönyvi nyilvántartásba
vételének is meg kell történnie. A társulás ezt követően jogi személyként működik, külön
költségvetéssel rendelkezik, évente 6 alkalommal a testületek által delegált személyekből álló
társulási tanácsként ülésezik, működését pénzügyi bizottság ellenőrzi, a működésére a
költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak.
Fentiek alapján a Képviselő-testületnek elvi állásfoglalással kell döntenie arról, hogy kíván-e
együttműködni a társulás tagjaival a társulási megállapodás módosításában, a társulás jogi
személlyé nyilvánításában.
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A fenti elvi döntést követően 2013. május hó végéig a társulási megállapodás elkészítésére és
annak elfogadására kerül sor, annak érdekében, hogy június hónapban a nyilvántartásba vétel
is megtörténhessen.
A Társulás tervezett leendő éves fenntartási költségei:
• Irodaszer

10.000.- Ft.

• Telefon költség
5.000.- Ft.
• Bankköltség
10.000.- Ft.
• Ügyviteli feladatok ellátása (könyvelés, ügyvédi díj, belső ellenőrzés)
Ft.
• Egyéb költségek
4.000.- Ft.
Összesen:

43.000.-

72.000.- Ft. /hó

A társulás éves működési költsége 72. 000.- Ft/hó * 12 hó = 864. 000.- Ft. A társulásban
résztvevő önkormányzatok száma 12 db.
Így éves szinten egy önkormányzatra jutó költség 72.000.- Ft/év, 6.000 Ft/hó.
Amennyiben a társulás az új formájában fennmarad, abban az esetben az alap normatíván
kívül a társulási kiegészítő normatívát is igényelheti tovább, amennyiben az önkormányzatok
a feladatot önállóan látják el, csak az alap normatívát igényelhetik.
Alap normatíva:
• Családsegítő Szolgálat

7.922.515.- Ft.

• Gyermekjóléti Szolgálat

7.922.515.- Ft.

Társulási kiegészítés:
• Családsegítő Szolgálat

6.017.100.- Ft.

• Gyermekjóléti Szolgálat

6.017.100.- Ft.

A fentiek alapján javasolom a Társulás új formájának fenntartását, az előterjesztett
határozati javaslatnak megfelelően:
Rád, 2013. május 14
Lieszkovszki Gábor
polgármester
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Határozati javaslat:
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi együttműködést vállal abban, hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.) 146.§ (1)
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és
Családsegítő Társulást a társulás tagjaival együttműködve átalakítja, a társult
tagönkormányzatokkal a társulási megállapodás módosításában, a társulás törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében együttműködik.
Megbízza Váchartyán Község Önkormányzatát a társulási megállapodás fenti jogszabálynak
megfelelő módosításának előkészítésével, ezzel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi munkadíjat
(4.000.-Ft/tagönkormányzat) vállalja, ezen összeget átutalással egyenlíti ki Váchartyán
11742094-15394222 számú számlaszámára legkésőbb 2013. május hó 24. napjáig.
Jelen határozat a társulási megállapodás módosításának előkészítésére ad felhatalmazást, a
társulási megállapodás módosításáról, a társulás működési költségeinek vállalásáról a képviselőtestület külön határozattal dönt. A működési költségek előzetes kalkulációját Képviselő-testület
elviekben elfogadja azzal, hogy a működési költségek 6.000.-Ft/tagönkormányzat/hó fizetési
kötelezettséget keletkeztetnek.
Határidő:

elvi döntésre:
társulási megállapodásra:
nyilvántartásba vételre:

2013. május 17.
2013. június 20.
2013. június 28.

Felelős:

Lieszkovszki Gábor polgármester

