Javaslat hatáskör átruházására

Ózd, 2016. március 7.

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, valamint a Társulás
fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény alapító okiratának elfogadására, módosítására a Társulási Tanács jogosult. A
Megállapodás elfogadott módosítását, valamint az egységes szerkezetű Megállapodást ezután
a tagönkormányzatok képviselő-testületei megtárgyalják, melyben felhatalmazzák a
polgármesterüket a Megállapodás aláírására. Az alapító okirat aláírására a Társulás Elnöke
jogosult.
Az okiratok aláírásukat követően megküldésre kerülnek a Magyar Államkincstár részére
törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében.
Az elmúlt időszakban – mind a Megállapodás, mind a társulási intézmény alapító okirata
vonatkozásában – a Magyar Államkincstár részéről több alkalommal került sor hiánypótlási
végzés kibocsátására, mely alapján az okiratokban olyan technikai jellegű javítást kellett
végrehajtani, amely a Megállapodás vagy alapító okirat érdemi részét nem érintette, formai,
szerkesztési hibából, vagy elírásból fakadt. Ezeknek a hiánypótlásoknak a teljesítésére az
Államkincstár 15-20 napos határidőt biztosít, amely alatt nehezen kivitelezhető a Társulási
Tanács, valamint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek összehívása, az összes döntés
meghozatala.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (3)
bekezdése szerint a társulási tanács működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni. A 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület
hatásköreit a polgármesterre ruházza át.
Javaslom, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel Elnökét arra, hogy a Megállapodásban,
valamint az intézménye alapító okiratában szereplő elírást, technikai, szerkesztési hibákat
kijavítsa, és a kijavított okiratokat a Magyar Államkincstár részére megküldje. Az okiratokat a
Munkaszervezet a Magyar Államkincstár részére történő megküldést követően elektronikus
úton a tagönkormányzatok részére megküldi.
A felhatalmazás a Megállapodás, valamint az alapító okirat módosítására értelemszerűen nem
terjed ki.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
…/2016.(III.7.) határozata
hatáskör átruházásáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás, valamint az Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okirata módosítása kapcsán indult
eljárásokban, a Magyar Államkincstár által előírt, az okiratok érdemi rendelkezéseit nem érintő
hibák (így különösen: név, szám, betű, keltezés, elírások, stb.) kijavítására, és ezen technikai
jellegű hiánypótlások teljesítésére felhatalmazza az Elnököt.
A kijavított okiratokat a Magyar Államkincstár részére történő megküldést követően a
tagönkormányzatokkal elektronikus úton közölni kell.

Felelős:

okiratok kijavításáért – Elnök
okiratok Magyar Államkincstár részére történő megküldésért – Munkaszervezet

Határidő:

folyamatos

