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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város és Tarhos Község Önkormányzatai között létrejött megállapodást, mely a 
szociális étkeztetés intézményi társulási formában történı ellátásáról szól, a mőködési 
engedélyezési eljárást megelızıen el kellett küldeni a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatalnak törvényességi ellenırzésre. Az ellenırzést végzı személy jelezte, hogy a megállapodás 
néhány pontja kiegészítésre, illetve pontosításra szorul. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (4) 
bekezdése írja elı a megállapodás kötelezı tartalmi elemeit. Új elemként került be, hogy 
szabályozni szükséges az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
irányadó eljárást, az nem elég, hogy a pénzügyi megállapodás ezt tartalmazza. A társulásban 
foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit is pontosítani szükséges annyiban, hogy az 
intézményvezetı feletti munkáltatói jogkör gyakorlóját is meg kell nevezni. A megállapodás 9. 
pontja így az alábbiakkal egészülne ki: 

„Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott pénzügyi 
hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör gyakorlásával 
megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet felé, a fennálló 
tartozás erejéig. Amennyiben a végrehajtás nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell a 
társulásból való kizárást. 

A társulásban foglalkozatott személyek alkalmazásának feltételeire az irányadó ágazati központi 
jogszabályok szakmai elıírásait kell alkalmazni. Az intézményvezetı feletti munkáltatói jogokat 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete gyakorolja.” 

Módosítani szükséges még a megállapodás 11. pontját, mivel a szakmai ellenırzést nem Békés 
Város jegyzıje végzi, hanem a fenntartói jogokat gyakorló Békés Város Önkormányzata 
gyakorolja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselıtestület, hogy a megállapodás kiegészítéseként a határozati javaslatban 
foglaltakat szíveskedjenek elfogadni. 
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Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 143/2008. (IV.17.) és a 173/2008. 
(IV.30.) számú határozatokkal elfogadott megállapodást, mely szerint a szociális étkeztetés 
alapszolgáltatási feladatot Békés Város és Tarhos Község Önkormányzatai a Békési 
Kistérségi Társulásban intézményfenntartó társulási formában látják el, az alábbiak szerint 
módosítja: 
1./ A megállapodás 9. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Amennyiben a végrehajtás nem vezet eredményre, úgy 
kezdeményezni kell a társulásból való kizárást. 

A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának feltételeire az irányadó ágazati 
központi jogszabályok szakmai elıírásait kell alkalmazni. Az intézményvezetı feletti 
munkáltatói jogokat Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete gyakorolja. 
2./ A megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosul. 
A szakmai ellenırzés jogát a fenntartói jogokat gyakorló Békés Város Önkormányzata 
gyakorolja. 
 
 
Határid ı:  intézkedésre azonnal 

  

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2008. május 9. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


