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Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. május 26.-án megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Pócsi Gyuláné, Dr.
Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Barta
Viktor Irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosításának
elfogadása.
2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításának elfogadása.
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
1. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosításának
elfogadása.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Tagönkormányzatainak Polgármesterei
részére
Az Országgyűlés 2008. decemberében fogadta el a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (a továbbiakban Kszjtv.). A Kszjtv. jelentős
változásokat tartalmaz a költségvetési szervek Alapító Okiratának tartalmát illetően. A
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jogszabály értelmében az intézményfenntartó önkormányzatok 2009. május 15-ig voltak
kötelesek felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányításuk
alá tartozó költségvetési szerv tekintetében, majd ezt követően 2009. június 1-jéig kötelesek a
költségvetési szervet az Alapító Okirat módosításával a Kszjtv. alapján besorolni.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást (3300 Eger, Dobó tér 2.) 2003.
évben 70 települési önkormányzat hozta létre jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásként. A Társulás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 16-17. §-ai alapján költségvetési szervnek minősül, alapító okiratának
módosításáról a mindenkori alapító tagok, tagönkormányzatok képviselő-testületei döntenek.
Jelenleg a Társulásnak 80 tagönkormányzata van, ezért az alapító okirat módosítását valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia minősített többséggel meghozandó
határozatával a hatályba lépéshez.
Levelem mellékletét képezi az Alaptó Okiratot Módosító külön dokumentum, továbbá a
tervezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, melyet kérem, hogy
lehetőleg 2009. június hónapban megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek (a módosító okirat,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásához elegendő egyetlen
képviselő-testületi határozat). Az Alapító Okirat módosítás érdemi változtatást a korábbi
szövegezésű okirathoz képest nem tartalmaz, az teljes egészében a Kszjtv-nek való megfelelést
szolgálja.
Kérem továbbá, hogy amennyiben az Alapító Okirat 2.) pontjában az Önkormányzatuk
megnevezése alatt nincs feltüntetve az alapító okirat korábbi elfogadásáról hozott képviselőtestületi döntésük száma, úgy annak számát a jelenlegi módosítás elfogadásáról hozott
képviselő-testületi döntésük megküldésével egyidejűleg a Társulás részére megküldeni
szíveskedjenek.
Tájékoztatom továbbá, hogy az alapító okirat aláírására a tagönkormányzatok részéről történt
elfogadást követően – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – körzetenként kerül sor, külön-külön
szövegezett aláírási íveken, ezért a dokumentumok aláírására jelenleg még nincs szükség.
Barta Győző
Kérdezem a képviselőtestületet van e az elhangzottakhoz hozzászólása, kérdése?
Amennyiben nincs, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.)
alapító okiratának módosítását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben
felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

36/2009.(V. 26.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó
István tér 2.) alapító okiratának módosítását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint. Egyben felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

(A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát Módosító Okirat,
valamint az Alapító Okirata egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra.)

Barta Győző
Technikai jelegű kérésem a testülethez, hogy az egyebek napirendi ponttal folytassuk.
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
1. Szarvaskőért Alapítvány támogatása
A hamarosan megrendezésre kerülő Szarvaskői Szabad Szombat elnevezésű
nagyrendezvényünk megszervezésének és lebonyolításának egyik segítője a Szarvaskőért
Alapítvány. A költségvetésben civil szervezetek támogatására elkülönített pénzből javaslom,
támogassuk az alapítvány munkáját.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskőért Alapítvány részére 500.000,- forint működési célú címzett támogatást nyújt a
Szarvaskői Szabad Szombat elnevezésű rendezvény lebonyolításához.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
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A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
37/2009.(V. 26.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskőért Alapítvány részére 500.000,- forint működési célú címzett támogatást nyújt a
Szarvaskői Szabad Szombat elnevezésű rendezvény lebonyolításához.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
2. „Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” pályázat
Előző testületi üléseken említésre került, hogy településfejlesztési a pályázatunkat az irányító
hatóság csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázathoz szükséges az önrész
rendelkezésre bocsátása, amiről most határozatot kell hoznunk.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” című - a Regionális
Fejlesztési Programok Irányító hatósága által csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélt
– projektjét megvalósítja és biztosítja a megvalósításhoz szükséges önrészt a következők
szerint.
A pályázat tárgya:
Ravatalozó épület felújítása, bővítése az akadálymentessé tétel érdekében, temetői kerítés, kapu
felújítása, urnafal és ahhoz vezető út építése, Tölgyfa utca újjáépítése, település központjában
járdaszakasz kiépítése.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2009. év

Elszámolható költségek összesen (Ft)

66.099.864 Ft

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)

59.489.877 Ft

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
- a támogatást igénylő hozzájárulása (Ft)

90 %
6 609 987Ft
6 609 987 Ft

- bankhitel (Ft)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből
(%)
További források (Ft)

10 %
-

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009
(II.17.) számú költségvetési rendeletében a tervezett céltartalék előirányzat terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére.
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.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

38/2009.(V. 26.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” című - a Regionális
Fejlesztési Programok Irányító hatósága által csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélt
– projektjét megvalósítja és biztosítja a megvalósításhoz szükséges önrészt a következők
szerint.
A pályázat tárgya:
Ravatalozó épület felújítása, bővítése az akadálymentessé tétel érdekében, temetői kerítés, kapu
felújítása, urnafal és ahhoz vezető út építése, Tölgyfa utca újjáépítése, település központjában
járdaszakasz kiépítése.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2009. év

Elszámolható költségek összesen (Ft)

66.099.864 Ft

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)

59.489.877 Ft

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
- a támogatást igénylő hozzájárulása (Ft)

90 %
6 609 987Ft
6 609 987 Ft

- bankhitel (Ft)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből
(%)
További források (Ft)

10 %
-

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009
(II.17.) számú költségvetési rendeletében a tervezett céltartalék előirányzat terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére.
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Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Ismertetem a következő napirendi pont.
2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításának
elfogadása.
Előterjesztés
A Kistérségi alapdokumentumok 2008. évi CV. törvénnyel összefüggő módosításához

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Státusz
törvény, Kt.) valamint az alkalmazásához kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1013/2009. (II.
10.) Korm. határozat a törvény hatálybalépéséből fakadó szükséges intézkedéseket, esetleges
jogalkotási teendőket fogalmaz meg a helyi önkormányzatok, a települési, a területi és az
országos kisebbségi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: társulási törvény) 8., 9.
és 16. §-ai alapján létrejött társulások, a többcélú kistérségi társulások, együtt önkormányzati
irányító szervek és a felügyeletük számára.
3 területen kell átgondolni intézkedések szükségességét:
1. A költségvetési szervek jogállása (alapítása, átalakítása, megszüntetése stb.)
2. A költségvetési szervek működése és gazdálkodása.
3. A közfeladatnak nem költségvetési szervi (hanem gazdálkodó szervezeti) formában való
ellátása.
A Kt. végrehajtása, érvényesítése az ágazati törvényekkel, jogszabályokkal együttes értelmezést
feltételez. A Törvény részben pénzügyi-költségvetési, nem kis részben azonban szakmai
tevékenységgel összefüggő teendőket foglal magában.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetén keresztül három szervezet (EKT,
EKTcT, KFT) ügyeit intézi. A szervezeteinknél a Kt.-val kapcsolatban a következő tények
alapján hozhatók megállapítások:
1. Egri Kistérség Többcélú Társulása (EKTcT)
- A Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló
2004. évi CVII. Törvény alapján jött létre.
- A költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi
személy.
- Törzs száma van. (382803-0-00)
- Nem költségvetési szerv.
- Mivel nem költségvetési szerv, így a Kt. kapcsán nincs teendő.
- Ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács (KFT) feladatait is.
2. Kistérségi Fejlesztési Tanács (KFT)
- Nem költségvetési szerv, így a Kt. kapcsán nincs teendő.
3. EKTcT Munkaszervezete
- Költségvetési szerv
- Önálló jogi személy
- Törzsszáma van (382892)
- Ellátja az EKTcT és a KFT munkaszervezeti teendői mellet az EKT
munkaszervezeti feladatait is
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4. Családok Átmeneti Otthona, CSÁO
- Az EKTcT intézménye.
- Részben önállóan működő költségvetési szerv (382803-2-01)
- Besorolásánál gondot jelenthet, hogy jelenleg csak egy társulási alkalmazottja
van, az intézmény-vezető.
- Társulási határozat mondja ki, hogy meg kell vizsgálni a feladat kistérségi
integrált gyermekjóléti intézménybe történő ellátásának lehetőségét.
5. GYÁO (382803-2-02)
- Az EKTcT intézménye.
- Részben önállóan működő költségvetési szerv (382803-2-02)
- Besorolásánál gondot jelenthet, hogy jelenleg csak egy társulási alkalmazottja
van, az intézmény-vezető.
- Társulási határozat mondja ki, hogy meg kell vizsgálni a feladat kistérségi
integrált gyermekjóléti intézménybe történő ellátásának lehetőségét.
6. Helyettes Szülői Hálózat (HSZH)
- Nincs külön intézmény.
- A CSÁO feladat-ellátás keretében látjuk el.
- Társulási határozat mondja ki, hogy meg kell vizsgálni a feladat kistérségi
integrált gyermekjóléti intézménybe történő ellátásának lehetőségét.
7. Családi Napközi Hálózat, (CSANA)
- Jelenleg feladat-ellátási szerződés keretében látjuk el, de erre a finanszírozási
konstrukcióra 2010. január 1.-től nincs lehetőség.
- Társulási határozat mondja ki, hogy meg kell vizsgálni a feladat kistérségi
intézmény fenntartó mikro-társulás formájában történő ellátásának lehetőségét.
- Ezen határozat kapcsán meg kell vizsgálni a feladat kistérségi integrált
gyermekjóléti intézménybe történő ellátásának lehetőségét is.
8. Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (EKT)
- Az EKTcT-vel kötött megállapodás alapján a munkaszervezeti teendőit az EKTcT
munkaszervezete látja el.
- Gazdálkodási feladatainak ellátása vállalkozói szerződés keretében történik.
- A Társulás a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt működéséről szóló
1997. évi CXXXV. Törvény (Ttv.) alapján jött létre.
- Az EKT-t, mint Költségvetési Szervet, mint önállóan gazdálkodó költségvetési
szervet (382672-000) vették fel 2000.július 1-én a törzsadat tárba.
- A Társulás költségvetését Eger MJV költségvetése változtatás nélkül befogadja.
- Az EKT az újbesorolás szerint megmaradó, önállóan tovább működő
költségvetési szerv, melynek gazdálkodási feladatait Eger MJV, az EKT
tagönkormányzata látja el.
A törvényben foglaltak szerint a Társulás, 2009. május 14.-i ülésén felülvizsgálta költségvetési
szerveit a közfeladat ellátásának módja szerint és besorolta azokat a tevékenység jellege
szerint.
A felülvizsgálat eredménye:
„megmaradó intézmények”
o EKTcT Munkaszervezete; közhatalmi költségvetési szerv
o CSÁO; Egyesített intézményben, GYÁO, HSZH, CSANA feladatokkal;
közszolgáltató költségvetési szerv kategóriába
o EKT megmaradó, önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv, melynek
gazdálkodási feladatait Eger MJV, az EKT tagönkormányzata látja el.
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A döntéseknek Kt.5.§-nak megfelelő helyzet rögzítése az Alapító Okiratokban történik.
Az Alapító Okiratokat a Kt.5.§-a előírásainak megfelelő kiegészítésekkel 2009. június l.-ig
szükséges elkészíteni és legkésőbb 2009. június 9.-ig kell beküldeni a MÁK-hoz, a
nyilvántartásba vétel kérésével.
A szoros határidők teljesíthetőségéhez szükséges, hogy a 2009. május 29-i Társulási ülések
(EKT, EKTcT) előtt a Tagönkormányzatok véleménye ismertté válljon és azokkal azonos
döntést hozzon a Társulás.
I. A Társulás egyik költségvetési szerve a Munkaszervezet
1. A tevékenység jellege szerint:
KÖZHATALMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
- A törvényhez kiadott Útmutató szerint közhatalmi költségvetési szervként kell
meghatározni.
A KT 15.§(l) bek szerint, Közhatalmi költségvetési szerv, azon költségvetési szerv,
amelyet jogszabály alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen
jogosítvány gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek
jogszabály alapján alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie.
Közhatalom gyakorlásnak minősül különösen: jogalkotási, jogszabályeklőkészítési,
alkotmánybíráskodási,igazságszolgáltatási,
ügyészi,
védelmi,
rendvédelmi,
nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási, közigazgatási
jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenőrzési, számvevőszéki és kormányzati
színtű belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása, továbbá államháztartási forrás, illetve
európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások elosztása.
2. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
KT. 18.§. (1) „ Az önnálóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékeynségét önálóan látja el, azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben
foglalak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve
rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezti egységgel.
18.§.(2) bek.Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban:
szakmai
célú
költségvetési
keretekkel
rendelkezik,
amelyek
felett
kötelezettségvállalási , teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai
feladatellátáshoz szükséges szakmai szervezeti-egységgel (egységekkel) rendelkezik;
ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló
külön szervezeti egység nélkül- elláthat.
A költségvetési szervet a 18§ 1-2 bekezdésben foglaltak szerint kell az alapító
(irányító) szervnek - az alaptevékenység jellegére, valamint közvetlen szellemi
támogató és fizikai (technikai) segítő feladatellátási igényére, a vezető felelősségére,
forrásszerkezetére figyelemmel – besorolnia
III.

Intézmények felülvizsgálata:

Jelenleg a CSÁO és a GYÁO intézmények jogállását kell rendezni.
Előzetesen, több ízben, Elnöki, és Bizottsági üléseken illetve Társulási ülésen is
megfogalmazódott az a javaslat, hogy legyen egy egységes intézménye a Társulásnak, amely
ellátja a CSÁO, GYÁO, HSZH és a CSANA feladatokat, kihasználva az együttes
feladatellátásból adódó előnyöket. A másik fontos szempont, hogy az eddigi, Alapítványokkal
történő együttműködésből fakadó működési bizonytalanságokat megszüntessük.
A 2009. május 15.-i határidővel megtörténő felülvizsgálat során Társulási határozat szól arról,
hogy a CSÁO legyen
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„megmaradó” intézmény”
és a Kt 15-16.§.-ai alapján a tevékenység jellege szerint Közszolgáltató költségvetési szerv.
A Közszolgáltató költségvetési szerv típusa legyen: „Közintézmény”.
A feladatellátáshoz gyakorolt funkkciói szerint a szociális feladatainkat ellátó szervezeti egység
legyen „Önállóan működő költségvetési szerv”.
A CSÁO mellett a GYÁO kistérségi intézmény átalakítása is szükséges.
A Kt. 1.§ ( 1 ) bekezdése szerint a költségvetési szerv átalakítása történhet egyesítéssel.
Az egyesítés két formája lehet :
• Beolvadás mely esetben a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, és a jogutódja az
átvevő költségvetési szerv
• Összeolvadás, ahol az összeolvadó szervek megszűnnek és jogutódjuk az
átalakítással létrejövő új költségvetési szerv.
Jelen esetben :
Az egyesítés, beolvadás formája lenne a célszerű. A GYÁO a beolvadó szerv, és az
átvevő, megmaradó a CSÁO. Az így kialakuló egyesített intézmény látja majd el a
HSZH és a CSANA feladatokat is.
Az Elnökségi és a Bizottsági ajánlás az új intézmény működésének kezdő időpontjára,
2009. július 1.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2009. május 14.-én meghozta döntését a megmaradó
költségvetési szervekről.
A következő, 2009. május 29.-ra tervezett Társulási Tanács ülésig minden tagönkormányzat
képviselő testülete megtárgyalja a 2008. évi CV. tv.-ből adódó, a 2009. május 14.-i társulási
ülésen hozott határozat szerinti felülvizsgálat eredményeképpen módosított Alapító Okiratokat a
Munkaszervezet az EKT és az egyesített intézmény tekintetében.
Az intézmény átszervezésnél, a CSÁO és a GYÁO egyesítése, beolvadással kerül rögzítésre az
Alapító Okirat módosításánál. Ezzel összhangban pedig a Társulási Megállapodás módosítását is
szükséges elfogadnia a tagönkormányzatok képviselő testületeinek.
2009. május 29.-én a Társulás az Alapító Okiratok végleges változatát megtárgyalja és
jóváhagyja. Így azok a MÁK-hoz 2009. június 1.-ig benyújthatóak
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokban szereplő alapdokumentum
változásokat és besorolásokat fogadja el.
Eger, 2009-05-21
Habis László
A Társulás Elnöke
Melléklet

JAVASLAT
A Kistérségi Társulások költségvetési intézményeinek besorolására
(a tevékenység jellege/közszolgáltató szerv fajtája/ a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók
szerint)
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S.sz.
1.
2.
3.

Intézmény megnevezése
Egri Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezet
Egri Kistérség Egyesített
Gyermekjóléti Intézete
Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás (EKT)

Tevékenységének
jellege alapján

Közszolgáltató
szerv
fajtája

Feladatellátáshoz
gyakorolt
funkciók szerint
önállóan működő és
gazdálkodó

közhatalmi

--

közszolgáltató

közintézmény

önállóan működő

közhatalmi

---

önállóan működő

Barta Győző
Mindannyian átolvastuk a mellékelt anyagot. Kérdezem a képviselőtestület, van e kérdése
javaslata az elhangzottakhoz?
Amennyiben nincs, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat I:
A Szarvaskő Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Társulás
munkaszervezete Alapító Okiratának, az Egri Kistérség Többcélú Társulása
39/2009.(V.14.) számú 2009. május 14.-én hozott határozatában előírt tartalmú módosítását.
Ezzel egyidejűleg elfogadja a 2008. évi CV. törvény végrehajtása okán az Alapító Okirat
módosításából adódó Társulási Megállapodásban végrehajtandó módosításokat is.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: polgármester
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
39/2009.(V. 26.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Társulás
munkaszervezete Alapító Okiratának, az Egri Kistérség Többcélú Társulása
39/2009.(V.14.) számú 2009. május 14.-én hozott határozatában előírt tartalmú
módosítását. Ezzel egyidejűleg elfogadja a 2008. évi CV. törvény végrehajtása okán az
Alapító Okirat módosításából adódó Társulási Megállapodásban végrehajtandó
módosításokat is.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: polgármester
Határozati javaslat II:
A Szarvaskő Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Társulás
gyermekjóléti feladatokat ellátó intézménye a Családok Átmeneti Otthona Alapító
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Okiratának - mely az Egyesített Intézmény Alapító Okirata lesz -, az Egri Kistérség
Többcélú Társulása 39/2009.(V.14.) számú 2009. május 14.-én hozott határozatában előírt
tartalmú módosítását. Ezzel egyidejűleg elfogadja a 2008. évi CV. törvény végrehajtása
okán az Alapító Okirat módosításából adódó Társulási Megállapodásban végrehajtandó
módosításokat is.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: polgármester
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
40/2009.(V. 26.) sz. Képviselő Testületi határozat
A Szarvaskő Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Társulás gyermekjóléti feladatokat ellátó intézménye a Családok Átmeneti Otthona
Alapító Okiratának - mely az Egyesített Intézmény Alapító Okirata lesz -, az Egri
Kistérség Többcélú Társulása 39/2009.(V.14.) számú 2009. május 14.-én hozott
határozatában előírt tartalmú módosítását. Ezzel egyidejűleg elfogadja a 2008. évi CV.
törvény végrehajtása okán az Alapító Okirat módosításából adódó Társulási
Megállapodásban végrehajtandó módosításokat is.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: polgármester
Határozati javaslat II:
A Szarvaskő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Eger
Körzete
Kistérségi
Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(EKT)
tagönkormányzatainak nyilatkozatai alapján módosított az EKT mint költségvetési szerv
Alapító Okiratát. Ezen határozatával egyidejűleg a képviselő testület jóváhagyólag
elfogadja a 2008. évi CV. törvény végrehajtása okán az Alapító Okirat módosításából
adódó Társulási Megállapodásban végrehajtandó módosításokat is.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: polgármester
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
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41/2009.(V. 26.) sz. Képviselő Testületi határozat
A Szarvaskő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Eger
Körzete
Kistérségi
Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(EKT)
tagönkormányzatainak nyilatkozatai alapján módosított az EKT mint költségvetési
szerv Alapító Okiratát. Ezen határozatával egyidejűleg a képviselő testület
jóváhagyólag elfogadja a 2008. évi CV. törvény végrehajtása okán az Alapító Okirat
módosításából adódó Társulási Megállapodásban végrehajtandó módosításokat is.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: polgármester
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester

12

