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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Békési Kistérségi Társulási Tanács által korábban felvállalt új feladatok, valamint a 
legutóbbi módosítás szövegezési pontosítása miatt, mivel Doboz nagyközség szociális 
alapfeladatainak ellátási módja kimaradt, szükségessé vált a társulási megállapodás 
módosítása. 
 
A társulási megállapodás módosítását a Társulási Tanács 74/2009. (XII. 15.) számú 
határozatával elfogadta, ugyanakkor azt a társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-
testületei mindegyikének minısített többséggel hozott határozattal jóvá kell hagynia. Ezeket a 
határozatokat 2010. január 31. elıtt kell meghozni ahhoz, hogy a megállapodás módosítása 
hatályba léphessen, és így az új feladat ellátásához a kistérségi kiegészítı normatívát egész 
évre meg lehessen igényelni. (Az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatása szerint nem lesz 
év elején pótfelmérés, csak a félévi pótigény benyújtásakor lehet visszamenıleg megigényelni 
az új normatívát.) 
 
A módosítás a következı rendelkezéseket érinti: 
 
A Társulási megállapodás II. fejezet 1.21. pontjának c.) alpontja – amely felsorolja a szociális 
alapellátási feladatokat – az alábbi mondattal egészül ki: 
  
„c.) (…) Doboz nagyközség a szociális alapellátási feladatait 2008. január 1.-tıl is a 
békéscsabai kistérség intézménye útján látja el.” 
 
A Társulási megállapodás II. fejezet 1.21. pontjának c.) alpontjának utolsó, 6. sorszámú 
bekezdésébe foglalt rendelkezés hatályát veszti, és helyébe a következı lép: 
 
„c.) (…) 
6. Szociális étkeztetés: 5 település részvételével, két intézményi társulás útján 

1. intézményi társulás (2008. június 1.-tıl):  Békés (gesztor) – Tarhos  
2. intézményi társulás (2010. január 1.-tıl):  Mezıberény (gesztor) – Kamut, 
Murony” 
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Szintén 2010. január 31-ig kell az új intézményi mikrotársulás megállapodását elfogadtatni, és 
az Államigazgatási Hivatallal jóváhagyatni, illetve az alapító okiratot és a mőködési engedélyt 
módosítani ahhoz, hogy jogosult legyen a Társulás a szociális étkeztetés kistérségi kiegészítı 
normatívájára. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által 2009. december 15–én, 74/2009. (XII. 15.) számú 
határozatával elfogadott, a társulási megállapodást érintı módosítást. 

  

Határid ı:  intézkedésre azonnal 

Felelıs:      Izsó Gábor polgármester 

 
 

Békés, 2010. január 11. 
Izsó Gábor 

polgármester 
……………………………….. 
          Jogi ellenjegyzı 
 
…………………………………. 
        Pénzügyi ellenjegyzı 
 


