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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 10-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy: Döntés a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, 
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás társulási 
megállapodás módosításáról. 
 

202/2011. (10.10.) önkormányzati határozat: 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

a Gyömrő  és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás a Társulási Megállapodását (a 
továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. A Megállapodás 5. pontjában szereplő rendelkezés számozása 5.1. alpontra változik, és az 5. 

pont az alábbi 5.2. alponttal egészül ki:  

„5.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról – házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 
támogató szolgáltatás – díjairól szóló rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: 
Gyömrő Város Önkormányzata, 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.” 

 
2. A Megállapodás 6.14 alpontja hatályát veszti. Az azt követő alpontok számozása eggyel 

csökken.  
3. A Megállapodás 7.2. alpontjában a „területi irodáit” szövegrész hatályát veszti. 
 
4. A Megállapodás 8.2.1 alpontjában a „havonta minden hónap 27-ig folyósítják Gyömrő Város 
Önkormányzatával és a különbözetet rendezik”. szövegrész hatályát veszti. 
 

5. A Megállapodás 8.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
8.7.  A 7.3. pont szerinti helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges 

infrastruktúra, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzéséről, karbantartásáról 
és pótlásáról, a helyiséghasználathoz kapcsolódó közüzemi költségekről, illetve a 
támogató szolgálat, házi segítségnyújtás munkájához és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kapcsolódó dologi kiadásokról a saját költségvetésük terhére a 
tagok maguk gondoskodnak. 

 

6. A Megállapodás 8.9. alpontjában „havi bontásban,”  illetve „a tárgyhónapot megelőző hónap 
27-ig” szövegrész hatályt veszti.  

 



7. A Megállapodás 10.8 alpontjában „- a jövő évi költségvetési koncepció készítés időszakában” 
a szövegrész hatályát veszti. 
 

8. A Megállapodás 12. pontja a „Gyömrő Város Önkormányzatának jegyzője, illetve” 
szövegrész továbbá a „félévente” szövegrész hatályát veszti: 

 
9. A Megállapodás 14.1 alpontjában „(a képviselőtestület határozatába foglaltan)” szövegrész 

hatályát veszti. 
 

10. A Megállapodás 17.2. alponja hatályát veszti. 
 
11. A Megállapodás 18.2 alpontjában „a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét 
határidőben nem utalja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül újra késedelembe 
esik,” szövegrész hatályát veszti. 
 

12. A Megállapodás 7.3 alpontjának második mondata hatályát veszti.  
 

13. A Megállapodás 20 pontjában a ” Társulás,” szövegrész hatályát veszti. 
 
14. A Megállapodás 23 pontjában „A társulás ellenőrzése: A társulás tagjai kölcsönösen 
rögzítik, hogy a költségvetési beszámolót megelőzően -4 tagú, a pénzügyi bizottsági elnökökből 
álló ellenőrzési bizottság útján- pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a 
tanácsnak s a bizottsági elnökök saját képviselő-testületüknek beszámolnak.” szövegrész 
hatályát veszti. 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

/Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2011. október 14. 
 
 
 
 
Herczku Dóra 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


