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                               E l ı t e r j e s z t é s  
 

 Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. 
május 29-tıl hatályos Társulási megállapodásának módosítása 

 

 
1. Aszód Város Képviselı-testülete  - mint gesztor – a költségvetési finanszírozási feltételek 

változása miatt 2009. október 26-án (352/2009.(X.26.) ÖKT sz. határozat) döntött a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. január 1-jétıl történı 
megszüntetésérıl, egyben a feladat ellátását szabályozó dokumentumok módosításáról. 
/Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása, ezzel egyidejőleg módosította a 
Gondozási Központ alapító okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát,  szakmai 
programját. / A gesztor önkormányzat polgármesteri hivatala megkérte a  hatáskör 
gyakorlására kijelölt   jegyzıtıl a Gondozási Központ mőködési engedélyét a megváltozott 
viszonyokra való tekintettel.  
Szintén a 2010. január 28.-ai  testületi ülésen dönt  a képviselı-testület  a Többcélú Társulás, 
valamint az Intézményfenntartó Társulás közötti megállapodás módosítása ügyében.  
 
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa kezdeményezi a 
feladatra vonatkozó rész törlését a Társulási megállapodás III/B fejezete Szociális-
gyermekvédelmi feladat c. részébıl: 

2.a) pont  
Az Aszódi kistérség önkormányzatai a szociális és gyermekjóléti feladatokat az alábbiak 
szerint látják el: 

Társulás a szociális és gyermekjóléti feladatokat kistérségi szintő intézményfenntartó 
társulás útján látja el: 

gyermekjóléti feladat  
családsegítı feladat  
házi segítségnyújtás  
jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
idısek nappali ellátása 

 
2. A Társulási megállapodás 2009. évi módosításakor a képviselı-testületek törölték a Pénzügyi 

Ellenırzı Bizottság létszámára vonatkozó  részt, javasoljuk a Beszerzési Bizottság 
létszámáról való döntést is a Társulási Tanács hatáskörébe utalni, a Társulási megállapodás 
VII. fejezetét - A Társulás  szervei – módosítani: 

Beszerzési Bizottság 
1. A Társulási Tanács tagjai sorából 3 tagú Beszerzési Bizottságot választ a Társulás és 

költségvetési szervei közbeszerzési  és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek 
elıkészítésének és végrehajtásának segítésére. 



2. A Beszerzési Bizottság elnökére és   3 tagjára tagjaira a Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet.  
Az elnököt és a tagokat a 4. sz. függelék tartalmazza. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

…./2010. (I.28.) sz. Ökt.  határozat 
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete az  Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása Tanácsa Társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./  a Társulási megállapodás III/B fejezete Szociális-gyermekvédelmi feladat 2.a) pontjából 
törli a jelzırendszeres házi segítségnyújtást. 
A Társulási megállapodás VII. fejezete /A Társulás  szervei részbıl törli a Beszerzési Bizottság 
létszámára vonatkozó számokat. 

 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı  
 
A s z ó d ,   2010. január 19. 
 
 Az anyag összeállításában közremőködött Többcélú Társulás munkaszervezet vezetıje  
 
 
                                                                                        
 
                                                                                    Kissné Kulybus Gizella  
                                                                                                    Jegyzı  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


