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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A sásdi járás néhány polgármestere szóban csatlakozási szándékát fejezte ki a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz (a továbbiakban: KKTÖT). Az Mötv. 89. § 
(1) bekezdése szerint, a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó 
napjával lehet, ha a törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A 
jelenleg hatályos Társulási Megállapodásban ettől eltérő, illetve ehhez kapcsolódó kiegészítő 
szabályozás nem található.  
 
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosulna: A tagok a 
társulási megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy a Társulás 
munkájában tevékenyen részt vesznek. A Társuláshoz való csatlakozásról, a csatlakozás 
tervezett időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni, a csatlakozni kívánó 
település döntéséről a Társulási tanácsot értesíti.  
A Társuláshoz csatlakozni január 1. napjával és július 1. napjával lehetséges. A Társuláshoz 
való csatlakozásról, a csatlakozás tervezett időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell 
dönteni, a csatlakozó település döntéséről pedig 30 napon belül írásban értesíteni kell a 
Társulási Tanácsot. (Áthúzással került jelölésre a törölt rész, míg dőlt betűvel az új rész.) 
 
A Társulási Megállapodás módosítása tehát lehetővé teszi a csatlakozni kívánó települések 
számára a július 1. napjával történő belépést.  
 
A Társulási Tanács a 2013. decemberi ülésén tárgyalja a Társulási Megállapodás fenti 
tartalommal történő módosítását, melyet minden tagönkormányzatnak szükséges jóváhagynia.  
 
A polgármesterek továbbá jelezték, hogy 2014. január 1. napjától, - az eddig Sásd és Vidéke 
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.-vel feladat-ellátási 
megállapodás alapján ellátott - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat (házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti ellátás) a KKTÖT-vel szeretnék ellátatni. Mivel 
a KKTÖT-hez való csatlakozásuk legkorábbi időpontja a fent vázolt szabályozás alapján 
2014. július 1. napja lehet, így 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakban a 
szociális és gyermekjóléti alapellátást a KKTÖT-vel kötött feladat-ellátási megállapodás útján 
biztosíttatnák. 
 
A szociális és gyermekjóléti alapellátások feladat-ellátási megállapodás keretében történő 
biztosításáról egyeztetést folytatunk a Magyar Államkincstárral és a Baranya Megyei 
Kormányhivatallal. Amennyiben a jogszabályi lehetőségek és az ügyintézési határidők 
(működési engedély módosítása) lehetővé teszik, továbbá az érintett települések a szükséges 
döntéseket meghozzák, illetve a települések a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és 
Intézményfenntartó Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 
felbontják, abban az esetben a KKTÖT a feladat-ellátási szerződést a településekkel megköti, 
melyről a KKTÖT a decemberi tanácsülésen dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  



 
Határozati javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:  
 
A tagok a társulási megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy a 
Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek. A Társuláshoz csatlakozni január 1. napjával 
és július 1. napjával lehetséges. A társuláshoz való csatlakozásról, a csatlakozás tervezett 
időpontjától legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni, a csatlakozó település döntéséről 
pedig 30 napon belül írásban értesíteni kell a Társulási Tanácsot 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KKTÖT ülésén támogassa a 
szociális és gyermekjóléti alapfeladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötését az érintett településekkel, amennyiben a települések és a Sásd és Vidéke 
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. részéről szükséges döntések 
meghozatalra kerülnek legkésőbb 2013. november 29. napjáig. Az érintett települések 
számára a szociális és gyermekjóléti alapellátás biztosítása a Komló és a KKTÖT jelenlegi 
települései számára nem okozhat többletköltséget. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2013. november 20. 
 
        Polics József 
        polgármester 
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