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Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. június 29-i testületi ülésére

Tárgy:  Kecskemét és Térsége  Többcélú Társulás társulási megállapodásának   módosítása,  

Ikt.sz: ______/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  kistérséghez  tartozó  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltak alapján önálló jogi 
személyiséggel rendelkező többcélú társulást hoztak létre 2004. június 30. napjával.

A Társulási megállapodás III. fejezetének 2. pontja szabályozza az önkormányzatok által a Társulásra 
átruházott önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátását. 

1. A  Társulási  Tanács  2009.  március  27-én  döntött  arról,  hogy  2009.  szeptember  1.  napjától 
felveszi a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) a feladatai közé a 
gyógytestnevelés,  valamint  a  pályaválasztási  tanácsadás  ellátását.  Ennek  megfelelően 
kiegészítésre  kerül  a  Társulási  megállapodás  -  Pedagógiai  szakszolgálatok kistérségi  szintű 
működtetése – 2.1. pontja. 

„A Társulás 2009. szeptember 1. napjától  – az általa fenntartott Lestár Péter Egységes Középiskola,  
Szakiskola és Óvoda keretein belül – biztosítja a  gyógytestnevelés   feladat ellátását a kecskeméti  
kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén.”

A  Társulás  feladatellátási  szerződést  köt  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzattal,  hogy  2009.  
szeptember 1. napjától lássa el a  pályaválasztási tanácsadást intézménye - a Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási,  Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye -  útján a  
kecskeméti kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén.”

2. A Társuláshoz tartozó 18 tagönkormányzat közül 13 tagönkormányzat döntött úgy, hogy az „Út 
a  munkához”  program  keretében  megvalósuló  közfoglalkoztatás  megszervezésével  és 
lebonyolításával  a  Társulást  bízza  meg.  Az  erre  vonatkozó  megállapodásokat,  valamint  a 
Kistérségi Közfoglalkoztatási Tervet 2/2009. (03.27.) KFT. szmú határozatával hagyta jóvá a 
Tanács. Mivel ez idáig a Társulás feladatai körébe nem tartozott a közcélú foglalkoztatás, így a 
megállapodás 2.7. pontjának módosítása válik szükségessé, az alábbiak szerint: 

„A  társulás  szervezési  és  foglalkoztatási  tevékenységet  folytat  a  munkaerő-piaci  programok  –  
közcélú,  közmunka  és  a  közhasznú  foglalkoztatás,  Társadalmi  Megújulási  Operatív  Program 
foglalkoztatási programjainak – lebonyolításában. 

Közcélú  foglalkoztatás  keretében  megszervezi  a  társult  önkormányzatok  (Ballószög,  Felsőlajos,  
Fülöpháza,  Helvécia,  Jakabszállás,  Kecskemét,  Kunbaracs,  Ladánybene,  Lajosmizse,  Lakitelek,  
Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske) által a Társuláshoz irányított, aktív korú ellátásra jogosult  
személyek napi legalább 6 órában történő foglalkoztatását, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések  
betartásával, a települési önkormányzatokkal kötött Megállapodásban foglaltak alapján.”

3. A Társulási Megállapodás V. fejezet 4. pontjának - Hivatali és munkaszervezete - 5. alpontja – 
összhangban a Társulás munkaszervezetének SZMSZ-ében foglaltakkal – az alábbiakkal egészül 
ki:
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„A munkaszervezet feladatait közalkalmazottakkal, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállalókkal és egyéb szerződéses jogviszony létesítésével látja el. 
A  Kistérségi  Iroda  vezetője  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  közalkalmazottak  és  a  
Közfoglalkoztatási  Csoport  Munka  Törvénykönyve  alapján  foglalkoztatott  vezetője  és  dolgozói  
tekintetében. 
A  Közfoglalkoztatási  Csoport  vezetője  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  közfoglalkoztatás 
keretében foglalkoztatott személyek (közhasznú és közcélú, valamint közmunkás)és a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében foglalkoztatottak tekintetében.”
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodása az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

…../2009. (…………….) Kt. határozat
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása

Határozat

Ladánybene  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  előterjesztés  mellékletét 
képező  Kecskemét  és  Térsége  Többcélú  Társulás  módosított  Társulási  megállapodását  egységes 
szerkezetbe  foglalva.  Egyúttal  a  módosított  társulási  megállapodás  aláírására  felhatalmazza  a 
polgármestert.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2009. június 29.

Ladánybene, 2009. június 29. 

     Kardos Attila sk.
              polgármester
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1. sz. melléklet
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