
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  41- …../2012. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. december 10-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:    Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 
Melléket:  1., 2., 3. sz melléklet.   
 
Előterjesztő:   Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte:  Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség   
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2012. július 11-én kelt levelében (1. sz. melléklet) 
törvényességi észrevételt tett, melyben felhívja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa figyelmét a 21/2011.(VI.30.) sz. határozattal 
jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) 2012. szeptember 30. napjáig történı módosításának 
szükségességére. A Megállapodás ennek megfelelı módosítása a Társulási Tanács által 
21/2012.(IX.12.) számú határozatával elfogadásra került. 

A 2012. november 26-án elfogadásra került, kihirdetés elıtt álló, a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló törvény  
értelmében „a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 
1-jétıl nem láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés 
érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja a 
társulási megállapodást.” A Megállapodás ennek megfelelı módosítása a Társulási Tanács 
által 31/2012.(XI.29.) számú határozatával elfogadásra került. 
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A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás a települési tagönkormányzatok 
képviselı-testületeinek jóváhagyó határozatával, illetve a képviselı polgármesterek 
aláírásával emelkedik jogerıre. 

A módosítások az alábbi területeket érintik: 

1) a 2011. január 1-jei állapotnak megfelelıen módosul a települési önkormányzatok – 
így a Társulás összes – lakosságszáma; 

2) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (3) bekezdése értelmében „ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi 
társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı 
térítési díjakról rendeletet alkot” (5. oldal); 

3) a Társulás által fenntartott intézmények körébıl (a Társulási Megállapodás 2. sz. 
melléklete) kikerül a „Kertváros” Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai 
Szakszolgálata (a továbbiakban: Intézmény); 

4) a tagönkormányzatok által közösen vállalt feladatok körébıl kikerülnek az Intézmény 
által 2012. december 31-éig ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési 
tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
gyógytestnevelés). 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosításai kiemelt, 
dılt betővel szedve jelennek meg a megállapodás-tervezetben (3. sz. melléklet). 

A mellékletben olvasható tervezet áttanulmányozását követıen kérem a Tisztelt Képviselı-
testületet, hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

    …/2012.(XII.10.)számú határozat 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának elıterjesztés 
szerinti módosítását, és a jelen határozat meghozatalát segítı elıterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához 
hozzájárul. 

Határidı: 2013. január 1. 
Felelıs: Polgármester 
 
Alsónémedi 2012. december 8. 

 

       Vincze József 
       Polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 

 
      Dr. Percze Tünde  
             jegyzı 
           


