Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
22-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok:

214/2011. (XII. 22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Laskó – Rima menti Szociális ellátó és Gyermekjóléti Mikrotársulás Társulási
Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
A Megállapodás címe és preambulumának
„T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S
Intézmény-fenntartó (mikro)társulás létrehozására
amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. és 43. §-ai; a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a, a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései, valamint A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Sztv.) 91. § (b) pontja alapján a II/1.) pontban nevesített települési
önkormányzatok között szociális- és gyermekjóléti intézmény közös fenntartása
és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása
céljából.”
szövegrésze
„T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S
Intézmény-fenntartó (mikro)társulás létrehozására
amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. és 43. §-ai; a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 9. §-a, a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései, valamint A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Sztv.) 91. § (b) pontja alapján a II/1.) pontban nevesített települési
önkormányzatok között szociális- és gyermekjóléti intézmény közös fenntartása
és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása
céljából.”
szövegrészre cserélődik.

A Megállapodás IV.1.1. pontjának
„Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. § (1) és (3)
bekezdése rendelkezéseinek, továbbá a többcélú kistérségi társulások által
ellátott egyes közszolgáltatások normatív működési támogatásáról szóló Korm.
rendelet rendelkezéseinek és a rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően
jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/7.
pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó társulás keretében
– tartják fenn, a megállapodásban meghatározott egyes alapítói-fenntartói
jogokat képviselő-testületeik közösen gyakorolják.
szövegrésze
„Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 9. § - a, továbbá a
többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások normatív
működési támogatásáról szóló Korm. rendelet rendelkezéseinek és a rendelet
mellékletében foglaltaknak megfelelően jelen megállapodás aláírásával
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/7. pontban nevesített intézményt
közösen – intézményfenntartó társulás keretében – tartják fenn, a
megállapodásban meghatározott egyes alapítói-fenntartói jogokat képviselőtestületeik közösen gyakorolják
szövegrészre cserélődik.
Jelen határozattal módosított Társulási Megállapodás 2012. január 1. napján lép
hatályba.
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