
)

MEGÁr,1.1pooÁs nróoosírÁs,q, ir]((,,

rözös öNronvÁNyZATI HIVATAL emrírÁsÁnóL És pB1\1Nt.q.nrÁsÁnór.

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-te§tüle'., 15699..M:dcx,l"syhá1 lj:,*h
ie. ri tep.i."tl, Ruck Márton polgírrnester), valamint pusztaottlaka Község onkormányzatának

iópvisel(í-testülete (5665 pusitaúlaka, Felszabadulás utca 10. képviseli: Simorrka Gy_örgY Polgfu-

meiter; kozott 2012. december 29-én keli a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenrtartásáról

,"áO á"garrupoaást (továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:

1. A Megállapodás 9, pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, 9. A felmerült költségek fedezete elsősorban a _ beszámítással nem csökkentett _ állami támoga_

tás összege, ne|yét az önkormányzatok önállóan jogosultak megigényelni. Az állami támoga_

tásból elúdlegesen a bérek és járulékok kifizetése történik, ,,

2. A Megállapod.ís 11. ponda helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, 11. Pusztaottlaka KöZségi önkorrnany zat váIlalla, hogy az állami táLínogatást az önkormányzati

szfun7átatörténő meglérkezést kövaő 3 munkanapon belúl áfutalja a székhely település ön_

kormáLrryzatának s zánlaszámár a."

3. A Megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, 12. A jegyzői haáskörben lévó szociális és gyermekjóléti feladatellátás költségei szintén a közös
" --'önioiranyrati 

Hivatal költségvetéséberiL*"r"ndók. Pusáaottlaka ÖnkormánYzata kÖteles a

feladatellátás állami támogatáút a számlájukra érkezést követő 3. munkanapon belü1 átutalni a

székhely település önkormányzatának számláj ár a,"

4. A Megállapodás 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, 13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a7_12. pontban meghatarozottak szerint és mó_

don megállapított költséiek finanszírozásái-Medgyesegyháza Város önkormányzala aKözős
óntoÉ"y"utl Hivatd föltségvetésében működési támogatásként biztosítj.a. §ivéve a kiren_

deltség 7. pontban meghatáúott költségeit, melyet pusztaottlaka J(özség, onkorméWzaía

közveilenüi saját költséivetéséből finanszíroz. Pusztaottlaka Község önkormányzata a telepü_

lés feladatellá;ását érintóen a rá eső állami támogaáso n tílli hozzájárulását, valamint a szociá-

lis támogatások önerejét a székhely település önkormányzatának szám\álára utalja át, arrrrak

felmerülését követó hónap 30. napjáig;'

5, Jelen megállapodás módosítás alaírást követően válik hatályossá, de rendelkezéseit 20l3. január 1,

napjától visszamenőleg kell alkalmazni.

Jelen megállapodást a felek Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testiiletének 170/2013,

(x. 8.) K;. és iusáaottlaka Korsegi ö"tor-anyzat Kepvis,eló_testiiletének 83/2013. (X.10.) Kt. számú

iatározata alapján, mint akaratukkal mindenben megegy ezőt aláitlék,

.i
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Medgyesegyháza, 201 3. október 14. Pusztaottlaka, 20 1 3. október 14.
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