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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 11.  11 -i rendkívüli nyíl t üléséről készült

Helye: Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Tanácskozó  terme,  4161 
Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Erdelics-Grünstein Judit (háziorvos)
Papp Lászlóné (szakértő bizottság elnöke)

Dr.  Kovács  Miklós polgármester  egyéb elfoglaltsága miatt  az  ülésen megjelenni  nem tudott, 
ezért a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint alpolgármester asszony vezeti az 
ülést. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy Koroknai Béla Sándor képviselő jelezte, hogy később 
érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdős Zsolt 
képviselő következik.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

134/2015.(XI.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdős  Zsolt 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:



135/2015.(XI.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A bárándi 2. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos 

döntéshozatal
2. Döntés óvodavezetői pályázatról 
3. A  Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás 

társulási megállapodás módosítása
4. A  Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program 

keretében  megvalósításra  kerülő  tornateremhez  kapcsolódó 
döntések meghozatal 

5. Különfélék

1. napirendi pont
A bárándi 2. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos döntéshozatal

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Szeretettel  és  tisztelettel  köszönti  Dr.  Erdelics-Grünstein  Judit  háziorvost.  A  napirenddel 
kapcsolatos jogszabályi háttérről, megkéri jegyző urat adjon tájékoztatást. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a pályázat egy szép teljes iratanyag. Minden szükséges irat megérkezett, ahhoz 
hogy a későbbiekben a Doktornő praxisjogot szerezhessen a 2-es számú körzetben. 
A Képviselő- testület dönt arról, hogy elfogadja-e a javasolt orvos személyét. 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ÁNTSZ visszajelzése megérkezett, amely kiküldésre 
került a Képviselő- testületnek is. Amennyiben a doktornő tudja prezentálni az ott felsorolt és 
jogszabály szerinti  anyagokat akkor a jóváhagyástól ők nem zárkóznak el.  Az önkormányzat 
feladata  eldönteni,  hogy  a  személy  megfelel-e  a  feladatellátásra,  majd  a  szükséges 
dokumentumok megalkotására sokerülhet. 2016. január 1 –vel szeretne a doktornő kezdeni, egy 
előszerződést kell kötni doktor nővel, utána a feladat ellátási szerződést kell megkötni. 
Kéri a Képviselő- testületet,  hogy hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az előszerződést 
megköthesse.  A  feladat  ellátási  szerződés  még  a  Képviselő-  testület  elé  lesz  terjesztve 
jóváhagyásra.
Dr. Erdelics-Grünstein Judit háziorvos:
Röviden bemutatkozik a Képviselő- testületnek. 
Alkalmazott háziorvosként kezdett el dolgozni egy debreceni praxisban, ezt az időszakot meg 
kellett szakítani a várandósság és gyermeknevelés miatt. 2013. augusztusától állt vissza dolgozni 
ugyanebbe  a  praxisba,  ott  dolgozott  egészen  ez  év  augusztus  7-ig,  emellett  dolgozott  a 
fiatalkorúak  büntetés  végrehajtási  intézetében,  gyermekellátásban,  illetve  foglalkozás 
egészségügyi szempontból is vizsgálta az ott dolgozókat. Illetve jelen pillanatban is dolgozik, 
besegít a debreceni büntetés végrehajtási intézetben, mint alapellátásért felelős helyette orvos, 
fogvatartottakat  vizsgál.  November  1-től  kezdett  el  helyettesíteni  az  említett  körzetben. 
doktorúrral úgy egyeztek meg, hogy 2 hónapra kötötték meg a helyettesítési szerződést, ennek 
további sorsa Önök előtt is ismeretes. Nagyon szívesen válaszol minden kérdésre. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megköszöni. Megkérdezi a képviselőket van-e kérdésük?
Kiss Gyuláné képviselő:
Szeretettel köszönti doktornőt körzetükben. Reméli eredményes és sikeres lesz ez a mai nap, 
megszereti  a  bárándi  közösséget.  Említette  doktornő  a  bemutatkozásában  hogy  foglalkozás 
egészségüggyel is foglalkozott. Van önnek ilyen végzettsége?
Dr. Erdelics-Grünstein Judit háziorvos: 
Felügyelet mellett végezte, folyamatban van. A tervei között mindenképp szerepel. 



Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Elmondja, hogy a pályázati anyag széleskörű. Gratulál az eddigi munkához, bízik benne, hogy a 
mai délután mindanyiuk számára megnyugtató lesz. Jó munkát kíván itt Bárándon. Bízik benne, 
hogy doktornő fogja szeretni a bárándi embereket.  
Majoros Csaba képviselő:
Szeretettel  köszönti  doktornőt.  Az  elmúlt  kis  beszélgetésekben  látszódott,  hogy  az  empátia, 
amivel doktornő rendelkezik nagyon fontos lesz és nagyon fogják szeretni a körzetben. Kérdése, 
hogy mikorra várható a foglalkozás egészségügyi végzettség megszerzése?
Dr. Erdelics-Grünstein Judit háziorvos: 
Szakorvosjelöltként  be  volt  jelentve,  ez  megszakadt,  mert  felmondással  jött  el  az  előző 
munkahelyéről, ami nem az ő hibájából kifolyólag, de nem túl barátságosan történt. Kutatja hol 
tart a dolog. 
Majoros Csaba képviselő:
Nagy bátorságra vall büntetés végrehajtási intézetben a rabok gyógyítása. Reméli sikeres lesz a 
szavazás és köszönthetik itt a faluban. 
Erdős Zsolt képviselő:
Csatlakozik az előtte szólókhoz. Köszönti  doktornőt a településen.  Kitartást  és jó egészséget 
kíván  a  munkájához.  A  pályázati  anyagban  mintha  olvasta  volna  hogy  gyermekorvosi 
végezettsége is van? 
Dr. Erdelics-Grünstein Judit háziorvos: 
Nincs  neki  ilyen  végzettsége.  Fiatalkorúak  intézetében  14  évtől  felfelé  vizsgált  gyerekeket 
helyettesítési formában.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megköszöni a kérdésekre adott válaszokat. Az emberekhez való ilyen hozzáállással, gyógyítani 
fogja a betegeket, mert bizony a betegek gyakran vágynak arra hogy elmondhassanak olyat is 
ami nem feltétlen a betegségükhöz tartozik. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A tanulmányok között szerepel a gyermekgyógyászat, valószínű erre emlékezett képviselő úr. 
Felolvassa a határozati javaslatot!
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

136/2015.(XI.11.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határoz,  hogy  a  bárándi  2-es  számú  háziorvosi 
körzet tekintetében a háziorvosi teendőket 2016. január 
1.  napjától  kezdődően  Dr.  Erdelics-Grünstein  Judit 
háziorvossal együttműködve kívánja ellátni.

Felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések  megtételére,  különös  tekintettel  arra, 
hogy  Dr.  Erdelics-Grünstein  Judit  háziorvossal,  a 
háziorvosi feladatok ellátása tekintetében előszerződést 
kössön.  Valamint  arra,  hogy  a  háziorvossal 
megkötendő feladat ellátási szerződést létrehozza és azt 
jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjessze.

Határidő: Folyamatosan
Felelős Dr. Kovács Miklós Polgármester

Dr. Kiss Gyula Jegyző



Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Valóban köszöntjük doktornőt!
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megköszöni doktornő jelenlétét. 
Dr. Erdelics-Grünstein Judit háziorvos: 
Megköszöni a bizalmat és felajánlja segítségét bármiben a képviselő testületnek. Ezt követően 
távozik az ülésről. 

2. napirendi pont
Döntés óvodavezetői pályázatról 

Dr. Kiss Gyula jegyző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázó Oláhné Csegedi Erika nem tud jelen lenni az ülésen 
gyermeke betegsége miatt. Mindenképp szeretett volna jelen lenni, de az előbbiekben foglaltakra 
tekintettel felmentését szeretné kérni. Az ő jelenléte nélkül kell dönteni a pályázatról. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Szeretettel köszönti Papp Lászlónét a szakértő bizottság elnökét. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy az eljárás lezajlott. Minden jogszabályszerű volt. Maga a pályázat is megfelelt 
minden  feltételnek.  A  3  tagú  szakértői  bizottság  vizsgálta  meg  a  pályázatot  valamint 
nevelőtestületi,  alkalmazott  közösségi  értékelés  is  megtörtént,  a  szülői  értekezlet  valamint  a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezte. Köszönti Papp Lászlónét! 
Papp Lászlóné szakértő bizottság elnöke:
Köszönti a Képviselő testületet. Megköszöni a bizalmat, hogy felkérték a pályázat értékelésére, 
két óvodavezető vett részt még a kabai és a tetétleni most már nyugdíjas óvodavezető. Miután 
átolvasták a pályázatot és beszéltek a pályázóval mindannyian ugyanazt a véleményt képviselték, 
amit megfogalmazott írásban a képviselő- testületnek. Szakmailag és emberileg is alkalmas erre 
a feladatra, jól dönt a képviselő testület, ha őt bízza meg. Szakszerűen összeállította a pályázatát,  
mindannyiuknak tetszett, hogy a hagyományokra épít. Van egy múltja az óvodának és van egy 
komoly szakmai támogatottsága az óvodának az önkormányzat részéről, hiszen egy gyönyörű 
óvodában dolgozhatnak. Vannak fejlesztési elképzelései, van jövőképe. Fontos hogy egy vezető 
határozott  legyen,  ez a  jellemvonása is  megvan Erikának.  Nagyon sokrétű egy óvodavezetői 
feladat.  Fontos hogy külső szakmai kapcsolatai  legyenek. Reálisan összegezte a helyzetet,  jó 
célokat  tűzött  ki,  felkészült!  Felajánlotta  segítségét  a  vezetői  munkában,  fontos  hogy  az 
embernek széles kapcsolata legyen, keresni kell a pedagógiai programhoz köthető kapcsolatokat 
is. Jó szívvel ajánlják a Képviselő- testület bizalmába. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megköszöni szakértő asszony véleményét. Megkérdezi a Képviselő- testületet van e hozzászólás.
Kiss Gyuláné képviselő:
Mint  volt  óvodavezető  nem  tudja  magát  teljesen  elhatárolni.  Nagy  örömmel  tölti  el  hogy 
megélheti  azt,  hogy  átadhatja  a  stafétabotot  egy  fiatalabb  generációnak.  Nagyon  nagy 
megelégedettséggel töltötte el  az amit  olvasott  a pályázatban. Nagyon szép pályázati  munkát 
láthatunk tőle, törvényi háttérrel maximálisan alátámasztva. A célok amiket kitűzött az óvoda és 
önmaga elé reálisak, elérhetőek és mind óvodai nevelés színvonalának az emelését szolgálja, a 
család és az óvoda kapcsolatának erősítését szolgálja, gyermeknevelés feltételeinek a javítását 
szolgálják. Épít a múlt hagyományaira. Nagyon tetszetős szépen megfogalmazott munka, nagyon 
szép a pedagógus pályájának vezetői hitvallása. A pályázat tükrözi az ő személyiségét. Mikor 
olvasta szinte fülébe csengett a hangja. Gratulál és meleg szívvel nagy szeretettel ajánlja őt az 
óvodavezetői állás betöltésére. Mindenképp támogatja.
Erdős Zsolt képviselő:



Átolvasva a pályázatot és a véleményeket azt látja, hogy teljesen egyöntetű vélemény alakult ki.  
Úgy gondolja nekik ezt kötelességük támogatni.  

Kiss Gyuláné képviselő:
Nagyon szépen fogalmazott  Képviselő  Úr,  megköszöni.  Akikkel  együtt  dolgozik,  és  akiknek 
dolgozik  azoknak a  véleménye fontosabb,  igaz  a  döntést  a  testület  hozza,  de  akik  hitelesen 
tudnak az ő személyéről dönteni azok ők. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Kapcsolódva  az  elhangzottakhoz,  sajnálja,  hogy nincs  itt  Erika,  hogy hallaná  ezeket  a  szép 
gondolatokat.  Kapaszkodva Zsolti  gondolatába  igen,  kötelességünk támogatni.  Mikor  olvasta 
Erika pályázatát azt gondolta, hogy itt annyi szépet el kell mondani. Szüksége van az óvodának 
arra, hogy tovább vigyen egy már elindított vonalat és ha tudjuk hogy az ő személye erre teljesen 
alkalmas akkor ezt meg kell tennünk. Megköszöni Papp Lászlónénak a bizottság támogatását, 
teljesen egyetért. 
Majoros Csaba képviselő:
Kiegészítené az elhangzottakat annyival, hogy egy bárándi fiatalasszony révbe ér megtalálja a 
helyét ebben a bárándi kis közösségben. Segíteni kell a munkáját. Gratulál. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Lesz mód és lehetőség Erikának mindezt elmondani. Megköszöni szakértő asszony munkáját.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megköszöni a bizottság munkáját.
Papp Lászlóné szakértő bizottság elnöke:
Megköszöni a felkérést a megtiszteltetést.

137/2015.(XI.11.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés f) 
pontjában  meghatározott  jogkörében  eljárva,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése 
alapján  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  óvodavezetői  állásának 
betöltésére  meghirdetett  pályázatra  beérkező  pályázat  alapján  – 
figyelembe  véve  a  szülői  közösség  véleményét,  valamint 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 
20/A.§  (6)  bekezdése  alapján  létrehozott  3  fős  szakértelemmel 
rendelkező bizottság véleményét, valamint a Báránd Község Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzat  véleményét  -  a  pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő 
végrehajtásáról  szóló  326/2013.  (VIII.30.)  kormányrendelet  22.§ 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Oláhné Csegedi Erika 
pályázót  2016.  január  1.  napjától  kezdődően  2020.  július  1. 
napjával  bezáróan,  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  óvodavezetői 
munkakörének  betöltésével,  illetve  az  óvodavezetői  feladatok 
ellátásával bízza meg.

Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  örvény,  valamint  a  pedagógusok  előmeneteli 
rendszeréről  és  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő 
végrehajtásáról  szóló  326/2013.  (VIII.30.)  kormányrendelet 
rendelkezései szerint kell megállapítani.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. december 31.



Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Dr. Kiss Gyula Jegyző

3. napirendi pont
A  Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  társulási  megállapodás 
módosítása

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Elmondja, hogy két nagy csoportra osztható fel a módosítás. Az egyik a községek népességszám 
változásához kötődő változás, a másik  a különböző fiskális törvényekben történő változás miatt 
szükségessé vált módosítás. 2016. január 1-től lesz hatályos, amit a múlt alkalommal fogadtak el, 
valamint a feladatellátás közös önkormányzati hivatal fenntartásához kapcsolódó átszervezése. 
Mindkét módosítást külön határozatban kell elfogadni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi, hogy Tetétlen eddig Nádudvarhoz tartozott?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Tetétlen  a  bölcsődéjével  tartozott  hozzá  a  Támaszhoz,  illetve  minden  mással  a  nádudvari 
szolgáltatóhoz.  A családsegítést  és  a  gyermekjóléti  szolgálatot  a  Képviselő-  testület  döntése 
alapján át kell hozniuk a Támaszhoz. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi  hogy  ez  akkor  plusz  létszámot  is  jelent?  Tetétlenen  oldódik  meg,  vagy  a  mi 
dolgozóink által vagy ezt még nem lehet tudni?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Még nem jelent meg a végrehajtási kormányrendelet, amely a pontos létszámot tartalmazza.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

138/2015.(XI.11.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
alábbiaknak  megfelelően  fogadja  el  a  Kabai  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosítását.
A határozat melléklete szerinti  formában fogadja el  a Kabai 
Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási 
Megállapodásának egységes szerkezetét.

1.  A megállapodás  I.  fejezetének  3.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul: 
„3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 
1.-jén):

Település Lakosságszám
Kaba 6125
Báránd 2717
Sáp 1019
Tetétlen 1389
Biharnagybajom 2902
Összesen: 14152



“
2.  A  II.  fejezet  3.3.1.pontjában  az  “idősek  klubja”  helyébe  a 
jogszabályi megfogalmazás szerinti “idősek nappali ellátása” lép.
3. A II. fejezet 6. pontja a következőre változik: 
„6.  Társulás  útján  közösen  ellátott  önként  vállalt  gyermekjóléti 
alapellátási feladatok:

6.1.  gyermekek  napközbeni  ellátása  (bölcsőde) az  1997.  évi 
XXXI. törvény 41-42/A. § alapján.”
4. A korábbi 6. pont 7-re változik. 
5. A IV-VI. fejezetben átvezetett módosítások az intézmény 
gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatokban meghatározottakkal 
azonosak. 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

Melléklet:

Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetbe foglalva

mely  létrejött  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  k)  pont  és  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény IV.  fejezetében  kapott  felhatalmazás 
szerint. 

P R E A M B U L U M

Kaba,  Báránd  települések  2005.  október1-től  létrehozták  a  Támasz  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulást, aminek keretében biztosították a szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény alapján az  étkeztetést,  házi 
segítségnyújtást,  családsegítést,  nappali  ellátást,  támogató szolgáltatást,  közösségi  ellátásokat, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  és  gyermekek  napközbeni  ellátását  (bölcsőde).  A 
társuláshoz 2006. január 1-jei hatállyal csatlakozott Sáp község.
A  társulás  tagjai  a  társulási  megállapodás  10.1.  pontjában  meghatározták  a  társuláshoz 
csatlakozás feltételeit, amely feltételek teljesülése esetén a csatlakozni szándékozónak a tagok 
biztosítják a társuláshoz csatlakozást.
Tetétlen  Község  Önkormányzata  2008.  szeptember  1-től  jelezte  csatlakozási  szándékát  a 
bölcsődei  ellátás  területén.  Ezt  követően  a  felek  lefolytatták  a  jogszabályban  és  a  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási 
Megállapodásában előírt eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya. 
A társulás  tevékenységi  köre 2011.  január  1.  napjától  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás, 
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásával bővült.
Biharnagybajom Község Önkormányzata 2011. június 30. nappal jelezte csatlakozási szándékát a 
társuláshoz. Ezt követően felek lefolytatták a jogszabályban és a társulási megállapodásban előírt 
eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §- szerint „a 
helyi  önkormányzatok  képviselő-testületei  megállapodhatnak  abban,  hogy  egy  vagy  több 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- 
és  hatáskörének  hatékonyabb,  célszerűbb  ellátására  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulást 
hoznak  létre.”  A  146.  §  (1)  bekezdése  szerint  „az  e  törvény  hatálybalépése  előtt  kötött 



önkormányzati  társulási  megállapodásokat  a  képviselő-testületek  felülvizsgálják  és  e  törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.”
A  társulás  tagjai  ezen  kötelezettségüknek  eleget  téve,  jelen  megállapodás  jóváhagyásával 
megteremtik azon feltételt, hogy közigazgatási területükön biztosítani tudják az  1993. évi III. és 
az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátások igénybevételének lehetőségét. 
2014. július 1-től a társulás fenntartásába működik önálló intézményként a Bárándi Bölcsőde.
2015. január 1. napjától a Bárándi Bölcsőde a társulás fenntartásában működő Támasz Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  telephelyeként  működik  tovább,  ezért  a  társulási  megállapodás 
módosításra került, és elkészült az egységes szerkezetbe foglalt szövege:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A társulás neve: Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
1.2. A társulás székhelye: 4183. Kaba, Szabadság tér 1.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Kaba Város Önkormányzata 
 4183.Kaba, Szabadság tér 1,
 képviselője: Szegi Emma polgármester

Báránd Község Önkormányzata
 4161.Báránd, Kossuth tér 1.
képviselője: dr. Kovács Miklós polgármester

           2006. január 1-től
           Sáp Község  Önkormányzata 
           4176 Sáp, Fő u. 24.
           képviselője: Karacs Imre polgármester

         2008. szeptember 1-től
         Tetétlen Község  Önkormányzata
         4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.
          képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

         2011. június 30-tól
         Biharnagybajom Község  Önkormányzata
         4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.
         képviselője: Szitó Sándor polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1.-jén):

Település Lakosságszám
Kaba 6125
Báránd 2717
Sáp 1019
Tetétlen 1389
Biharnagybajom 2902
Összesen: 14152

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.



4. A  társulási  megállapodás  időtartama  : A  társulási  megállapodást  a  társuló  helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.

II. fejezet
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített 
kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat.

2.  A  Társulás  a  feladatait  a  Társulás  által  fenntartott  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központon (továbbiakban: intézmény) keresztül látja el.

3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok 
3.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján,
3.2. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján,
      3.3. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,

3.3.1 idősek nappali ellátása
3.3.2 pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.3.3 szenvedélybetegek nappali ellátása

      3.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok 
      4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65./C §-a alapján,
      4.2. közösségi ellátások az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,

4.2.1 pszichiátriai betegek közösségi ellátása
4.2.2 szenvedélybetegek közösségi ellátása

      4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,

5. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok: 
      5.1. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 38-40. §-a alapján,

6. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt gyermekjóléti alapellátási feladatok:
      6.1. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) az 1997. évi XXXI. törvény 41-42/A. 

   § alapján

7. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A társulás  által  nyújtott  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatásokat  elsősorban  természetes 
személyek az Szt., a Gyvt, valamint az ide vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi önkormányzati 
rendeletekben  és  határozatokban  meghatározottak  szerint  vehetik  igénybe.  Egyes  ellátások 
térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
A társulás  által  ellátott  feladatok  intézményi  térítési  díja  –  a  Társulási  Tanács  által  javasolt 
összegek  figyelembe  vételével  –  Kaba Város  Önkormányzat  rendeletébe  kerül  beépítésre  és 
kihirdetésre.

III. fejezet

A társulás által ellátott feladatok településenként

1. A társulás a II. fejezet 3.-5. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként és 
társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el:



3.1 Családsegítés
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.2 Házi segítségnyújtás 
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.3 Nappali ellátások
3.3.1 Időskorúak nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.3.2 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

3.3.3 Szenvedélybetegek nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

3.4 Étkeztetés
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

4.1 Támogató Szolgálat
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

4.2 Közösségi ellátások
4.2.1 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Kaba,
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Földes (feladat ellátási szerződés alapján).



4.2.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen,
Földes (feladat ellátási szerződés alapján).

4.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

5.1 Gyermekjóléti szolgáltatás
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

5.2 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

2. Tetétlen Község Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1; 3.2; 3.3.1; 3.4; 4.1; 
4.2.1; és az 5.1 pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt.

3.  A  tagönkormányzatok  jelen  megállapodás  aláírásával  vállalják,  hogy a  közigazgatási 
területükön  ellátott  ellátási  formákhoz  biztosítják  a  jogszabály  által  megkövetelt  szakmai 
létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy 
több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok továbbá 
kötelezettséget  vállalnak arra,  hogy amennyiben az  intézménytől  állami  támogatás  elvonásra 
kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő 
adatszolgáltatás  nyújtásából  vagy  az  önkormányzat  miatt  bekövetkező  feladat  ellátási 
hiányosságból  következik  be,  úgy  az  adott  település  viseli  a  normatíva  visszavonás 
jogkövetkezményeit. 

IV. fejezet
A társulás szervezete és működése

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

1.1.  A  társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  Tagjai  a  társult  önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az 
alpolgármester,  illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti  az 
önkormányzatot. 
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek 
azzal, hogy a társulási megállapodás III. fejezet 2. pontja szerinti település(ek), a II. fejezet 3., 4., 



és 5.1 pontjában meghatározott  feladatok ellátásában részt  nem vevő önkormányzat(ok)  által 
delegált tagok az e feladatok ellátását érintő körben nem rendelkezik(nek) szavazati joggal. 
1.3. Szavazni személyesen lehet. 

2. A társulási tanács hatásköre
A  társulási  tanács  feladata  az  önkormányzati  társulás  működtetése,  valamint  a  feladatok 
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

A társulási tanács hatáskörébe tartozik: 
- a társulás tisztségviselőinek megválasztása, 
- a  társulási  megállapodás  módosításának,  megszüntetésének,  a  társuláshoz  való 

csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása.
Ezen kérdésekben  a  társult  önkormányzatok képviselő-testületei  minősített  többséggel 
meghozott  azonos  tartalmú  döntése  hagyja  jóvá  az  előzetes  elhatározást.  Ennek 
hiányában a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,

- a működési  hozzájárulás  mértékének és  a  tagokat  terhelő  egyéb kötelezettségeknek a 
meghatározása,

- a  társulás  éves  költségvetésének,  zárszámadásának,  éves  beszámolójának elfogadása. 
dönt az előirányzat-átcsoportosításról, illetve előirányzat-módosításról,

- dönt a követelések behajthatatlanságának tényéről,
- letéti számlát nyithat,
- dönt arról, hogy az intézmény milyen kifizetéseket teljesíthet készpénzben,
- meghatározza,  hogy  az  intézmény  milyen  értékhatárig  idegenítheti  el  a 

működéséhez  már  nem  szükséges  immateriális  jószágokat,  tárgyi  eszközöket, 
készletet.

- elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását
- jóváhagyja  az  intézmény   SzMSz-ét,  Szakmai  programjait,  házirendjét,  és  mind 

azokat az iratokat, amelynek jóváhagyására jogszabály felhatalmazza
- hatáskörébe  tartozó  pályázatokkal  megvalósuló  beruházások,  felújítások 

jóváhagyása, a  társulásnak  pályázatokon  való  részvétele  esetén  a 
projektmenedzsment tagjainak megválasztása, 

- kinevezi, illetve felmenti  az intézményvezetőt
- engedélyezi a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámát,
- ellátja  a  jogszabályokban   és  az  intézmény  szabályzataiban  meghatározott 

feladatokat.
3. A Társulási Tanács elnöke

3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást  
a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének 
és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A 
társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. 

3.2.  A társulási  tanácsban   tagjainak  megbízatása  az  önkormányzatnál  betöltött  tisztségük 
fennállásáig  tart.   Választás  napját  követő  legkésőbb  45  napon  belül  a  tisztújító  ülést  kell 
összehívni.
A tisztújító  ülést  a  Társulás  székhelytelepülésének  polgármestere  hívja  össze,  és  vezeti.  A 
tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.

3.3. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a 
társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan 
köt  szerződést  és  vállal  kötelezettséget  a  társulás  képviseletében.  A  társulási  tanács 
határozatainak  végrehajtásáról  az  elnök  a  társulás  tagjait  a  következő  társulási  ülésen 
tájékoztatja. 



3.4. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető felett. 

3.5. Kinevezi és felmenti az intézmény gazdasági vezetőjét, aki felett az egyéb munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem 
részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.

4.3.  A  társulási  tanács  ülését  –  a  napirend  megjelölésével  -  a  tanács  elnöke,  annak 
akadályoztatása  esetén  az  alelnök,  együttes  akadályoztatásuk  esetén  a  társulási  tanács  tagjai 
sorából  a  korelnök  írásban  hívja  össze  és  vezeti.  A  társulási  tanács  ülésén  a  társult 
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
a társulási tanács által meghatározott időpontban,
a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele 
jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges.

5.2. A  társulási tanács minősített többséggel dönt:
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról
- a  társulás által történő pályázat benyújtásáról,  

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a 
társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó 
tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét eléri.
 
5.3.  A társulási  tanács  üléséről  készült  jegyzőkönyvet  a  tanács elnöke és az ülés  elején erre 
kijelölt társulási tanács tag írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
A  társulási  tanács  működésére  az  e  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
önkormányzati  képviselő-testületre  vonatkozó,  Mötv.-ben  meghatározott  szabályokat  kell 
megfelelően alkalmazni. 

V. fejezet
A közös fenntartású intézmény jogállása

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó feladatainak ellátására egy költségvetési 
szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által -  fenntartott intézmény neve és székhelye, közös fenntartás 
kezdete:

    Neve: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 



    Székhelye: 4183. Kaba, Jókai u. 4.
    Közös fenntartás kezdete: 2013. július 1.
   
3. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak szerinti településeken 
ellátja  a  társulás  II.  fejezet  3.-5.  pontjaiban  meghatározott  szociális  alapszolgáltatási  és 
gyermekjóléti  feladatait.  Ennek  részeként  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 
képviseli  a  Társulást  az  ellátások  működtetésével  kapcsolatos  szakmai  tárgyalásokban. 
Gondoskodik  a  szakmai  program végrehajtásáról,  szakmai  felügyeletet  lát  el,  koordinálja  az 
intézmény dolgozóinak munkáját.  Működési  célú  pályázatokon a tanács  döntése  nélkül  vesz 
részt, fejlesztési célú pályázatokon a tanács döntése szükséges.”
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulás jogosult gyakorolni. 
5.  Az  intézmény  pénzügyi  és  gazdálkodási  feladatait  jelen  megállapodás  alapján  Támasz 
Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. 
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, 
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
A Társulás  megalakulásakor  vezetői  feladatokat  ellátó  intézményvezető  megbízási  idejének 
lejártáig betölti a tisztséget 
7.  A közösen  fenntartott  intézmény az  államháztartás  körébe  tartozó  költségvetési  szerv.  Az 
intézmény köteles  a  Társulási  Tanács  által  jóváhagyott  kiemelt  költségvetési  előirányzatokon 
belül  rendelkezni  és  gazdálkodni.  Az  intézmény  az  elfogadott  előirányzatokon  belüli 
működéséért,  működőképességéért  az  intézményvezető  a  felelős.  Az  intézmény  vezetőjét  a 
jóváhagyott  költségvetési  előirányzaton  belül  előirányzat  módosítási  jogkör  nem  illeti  meg, 
azonban a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben, 
valamint  a  tanács  által  meghatározott  kivételekkel  –  a  költségvetési  szerv  előirányzat 
módosítás nélkül is eltérhet. 
Előirányzat  átcsoportosítása és módosítása az irányító szervnek minősülő Társulási Tanácsnál 
kezdeményezhető.  Előirányzat-átcsoportosítás,  illetve  előirányzat-módosítás  csak  a 
Társulási Tanács döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. 

8. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör 
ellátása az alábbiak szerint történik:
A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  intézményvezetője  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  valamennyi  dolgozója  tekintetében  közvetlenül  gyakorolja  a 
munkáltatói jogkört. Az intézményvezető – a Társulási Tanács által elfogadott – Szervezeti és 
Működési Szabályzatban az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
9.  Az  intézményvezető  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló kinevezése előtt az illetékes Polgármesterrel egyeztet. 

VI. fejezet
Pénzügyi vonatkozású rendelkezések

1. A közös feladatellátás finanszírozása

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az 
alábbiak szerint biztosítják:

- az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi 
költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,

- különböző pályázati támogatásokból, 
- intézményi működési bevételekből, valamint, 
- a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.

1.2.  Az  egyes  állami  támogatások  és  hozzájárulások  teljes  összegét  annál  a  települési 
önkormányzati  telephelynél  (intézményegységnél)  kell  kimutatni,  amelyek  ellátottjai  és 
sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.



1.3.  A mindenkor  hatályos  jogszabályok  alapján  a  társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat 
költségvetésének  keretében  igényli  és  elszámolja  a  családsegítés,  gyermekjóléti  szolgáltatás, 
gyermekek  napközbeni  ellátása  (bölcsőde),  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás,  közösségi  ellátások,  étkeztetés,  nappali  ellátások 
feladatokra  biztosított  állami  támogatást,  az  intézményvezető  mindenkori  adatszolgáltatása 
alapján. 

1.4.  A  társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat  haladéktalanul  intézkedik  az  intézmény 
működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról a Társulás felé, 
majd a Társulás az intézmény felé.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból 
eredő valamennyi kárt köteles viselni. 

1.5.  A társult  önkormányzatok  az  illetékességi  területükön  található  telephelyek  felújítási  és 
felhalmozási  kiadásait  vagy  saját  költségvetésük  terhére  biztosítják  vagy  az  intézmény 
költségvetésében településre  elkülönítetten.  A társult  önkormányzatok kötelesek  gondoskodni 
arról,  hogy  ezen  kötelezettségük  teljesítése  során  a  telephely  működőképessége  biztosított 
legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást 
szolgáló  ingatlanhoz  kötődő  felújítási  és  beruházási  költségek  nem  képezik  részét  a  közös 
intézmény költségvetésének,  azt  a  tulajdonos önkormányzat  saját  költségvetésébe  építi  be.  A 
pályázati  úton  történő  felújítási,  felhalmozási  kiadások  viselésére  a  VII.  fejezet  3.3.  pontja 
irányadó.  

1.6. A telephelyeken foglalkoztatottak számára a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a 
közalkalmazotti  törvényben  meghatározott  bért,  juttatást  és  pótlékot  elsősorban  az  állami 
támogatásból és pályázati forrásból finanszírozza. 
Amennyiben  fenti  forrás  nem  nyújt  elegendő  fedezetet  az  egyes  tagönkormányzatok 
költségvetési rendeletükben biztosítják azt. 
Amennyiben közalkalmazotti törvényben meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb 
összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét – amennyiben az intézmény 
költségvetéséből  nem  finanszírozható  –  az  érintett  önkormányzatok  szintén  a  saját 
költségvetésükből finanszírozzák.

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja

2.1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a 
mindenkori  hatályos  költségvetési  törvényben  meghatározott  szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott állami hozzájárulás, továbbá – a társulás 
révén történő feladatmegoldásra tekintettel – a kiegészítő állami hozzájárulás szolgál. A társult 
önkormányzatok  az  intézmény  működéséhez  szükséges  költségek  fedezetét  –  az  állami 
támogatáson felüli  részt  –  adott  évi  költségvetési  rendeletükben a szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatoknál biztosítják.

2.2.  Abban  az  esetben,  ha  az  állami  és  intézményi  bevételek  nem  fedezik  a  társult  tag 
közigazgatási  területén  működő  telephely  működésével  és  településen  ellátott  feladatokkal 
kapcsolatban  felmerülő  kiadásokat,  azt  teljes  egészében  az  érintett  társult  tagönkormányzat 
köteles fizetni pénzügyi hozzájárulást. 
A pénzügyi  hozzájárulás  társult  településre  eső  1/12  részét  az  érintett  önkormányzat  havi 
bontásban  minden  hó  15-ik  napjáig  a  Társulás  11738053-15816894-00000000  számú 
bankszámlájára utalja át.



2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 
előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és járulék 
kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás történik.  

3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása

3.1.  A  társulás  működésével  kapcsolatos  feladatokat  (döntések  előkészítése,  végrehajtás 
szervezése)  a  Kabai  Polgármesteri  Hivatal,  míg  a  közösen  fenntartott  intézmény  pénzügyi, 
gazdálkodási, számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  látja  el,  melyre  vonatkozóan  külön  munkamegosztási 
megállapodás aláírására kerül sor a Társulás a Kabai Polgármesteri Hivatal és a Támasz Szociális 
Alapszolgáltatási Központ között.

4. Az intézmény működtetésével kapcsolatos közös költségek viselése

4.1. A társulás működésének és feladatellátásának biztosításához az önkormányzatok pénzügyi 
hozzájárulásának megállapítása az alábbiak figyelembe vételével kerül meghatározásra:
-A Gazdasági  Iroda  közös  költségének  egy  intézményre  vagy  tagtelepülésre  eső  arányát  a 
költségvetési kiadások arányában kell megállapítani.
- Az alapján kell kiszámolni a személyi juttatások településre eső részét, hogy a településen hány 
fő biztosítja teljes és részmunkaidőben az ellátásokat,  amennyiben a biztosított ellátás után a 
költségvetési  törvényben  a  normatíva  feladatellátásra  vagy  lakosságszám  arányában  kerül 
megállapításra.
- dologi kiadások mértékének meghatározásánál az önkormányzatok az intézmény működését 
nem  veszélyeztethetik,  a  dologi  kiadások  azt  az  önkormányzatot  terhelik,  amelynél  azok 
felhasználásra kerülnek,
- a működéshez szükséges – nem az ingatlanhoz kötődő – felújítási és beruházási költségeket a 
közös intézmény költségvetésében kell szerepeltetni,
-  feladatellátást  szolgáló  ingatlanhoz  kötődő  felújítási  és  beruházási  költségek  nem képezik 
részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe 
építi be. 

5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása

5.1.  A Társulás  és  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  éves  költségvetés  alapján 
gazdálkodik. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ éves költségvetése településenkénti 
lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön kimutatva készül el.

5.2.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  éves  költségvetésének  összeállítását 
megelőzően  az  intézményvezető  megállapítja  a  településenkénti  tervezett,  e  megállapodás 
alapján  finanszírozandó  kiadásait.  E  kiadások  összegét  csökkenti  a  településeken  ellátott 
feladatok  és  az  ellátottak  után  számított  állami  támogatás  összege,  különböző  pályázati 
támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az intézményvezető egyeztet 
a társult önkormányzatok vezetőivel. 

5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül 
átadott  működési  célú  pénzeszköz  előirányzatként  köteles  megjeleníteni  a  település  saját 
költségvetésében. 
A tagi  önkormányzati  hozzájárulás  tartalmazza  a  társult  tag  közigazgatási  területén  működő 
intézményegység  működésével  kapcsolatban  hiány,  valamint  a  3.2.  és  4.1.  pont  szerinti 
(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, az intézményvezető valamint a szakmai egység 
vezetők költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is. 



5.4.  A társulás  költségvetésének  módosítása,  a  költségvetési  beszámoló  elfogadása  során  a 
Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés 
módosítására  a  költségvetési  előirányzatok  módosítására  irányadó  szabályok  szerint  vagy  a 
módosítás  alapját  képező  tény  bekövetkezésétől  számított  30  napon  belül  döntenek  az 
önkormányzatok. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a 
módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

6.1. Ha a társult  tag önkormányzat a fizetési  kötelezettségét nem teljesíti,  részére a Társulás 
elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben 
felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós 
önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt 
idejű  tartozás  összegének  megfelelő  inkasszót  nyújt  be  az  adós  önkormányzat  költségvetési 
számlájára.  A Társulási  Tanács  elnöke  által  képviselt   önkormányzattal  szemben  a  Társulási 
Tanács alelnöke köteles az inkasszó benyújtására. 

6.2.  Amennyiben bármely társult  tag  a  fizetési  kötelezettségét  határidőben nem teljesíti  és  a 
társulás  elnöke  az  előzőekben  meghatározott  határidő  lejártát  követően  azonnali  beszedési 
megbízást  (inkasszót)  nyújt  be  vele  szemben,  tudomásul  veszi,  hogy  a  társulásból  –  e 
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható. 

6.3.  A  Társult  tagok  ezen  megállapodás  alapján  felhatalmazzák  az  éves  önkormányzati 
hozzájárulás  (tagi  hozzájárulás  és  a  többlet  feladatok  utáni  önkormányzati  támogatás)  50 
százalékának  megfelelő  összeghatárig  a  Társulást  azonnali  beszedési  megbízás  (inkasszó) 
benyújtására.  Az  önkormányzatok  nyilatkozata,  banki  felhatalmazása  ezen  megállapodás 
mellékletét képezi.

6.4.  A  Társulás  nevére  szóló,  a  számlavezető  pénzintézet  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet  a  társult  önkormányzatok  kötelesek  e  megállapodás  aláírását  követő  30 
napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat 
a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5.  Amennyiben a  beszedési  megbízás  nem vezet  eredményre,  úgy a követelés  behajtását  a 
Társulás elnöke (elnök által képviselt önkormányzattal szemben az alelnöke) polgári peres úton 
érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás

7.1.  E megállapodásban foglaltak költségvetési  végrehajtásáról a mindenkori  zárszámadáshoz 
kapcsolódóan  a  Társulás  köteles  a  társult  önkormányzatokkal  elszámolni.  Az  elszámolások 
kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások 
tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni. 

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az 
elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges túlfizetés 
a  társult  önkormányzat  tárgyévi  fizetési  kötelezettségét  az  elszámolást  követő  hónap(ok) 
vonatkozásában csökkenti.

VII. fejezet
A társulás vagyona

1.  A Társulás  saját  ingatlan  tulajdonnal  nem  rendelkezik.  A társult  önkormányzatoknak  a 
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik. 



2. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Kabai Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, 
felszerelések, ingóságok szolgálják:

Kabán a Kaba Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
 Kaba, Jókai u. 4.   Hrsz: 4
 Kaba, Hajdú u. 7.  Hrsz: 1514

Bárándon a Báránd  Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Báránd, Kossuth tér 4. 635 hrsz.
Báránd, Kossuth tér 6. 644 hrsz.

Sápon a Sáp Község Önkormányzatának 1/1 arányú   tulajdonában lévő 
Sáp, Fő utca  40/A. 338/1 hrsz.

Tetétlenen a Tetétlen Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Tetétlen, Rákóczi u. 1.  427 hrsz.

Biharnagybajomban a Biharnagybajom Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. 644 hrsz.
Biharnagybajom, Kossuth u.28. 1549/1 hrsz

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  feladatellátását  biztosító,  társulásban 
résztvevő  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező,  alapításakor  vagy  társuláshoz 
csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad.  Az 
alapítás vagy a társuláshoz csatlakozást követően megszerzett ingó vagyon az intézmény azon 
telephelyének a tulajdonában marad, ahol a beszerzés történt. Társult önkormányzatok a fenti 
telephelyeken  található,  a  feladatellátáshoz  szükséges  épületeket,  valamint  a  berendezéseket, 
eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az 
intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt 
nem  idegenítheti  el,  nem  terhelheti  meg,  erről  a  tulajdonos  önkormányzat  –  a  saját  helyi 
vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni.

3.2.  A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a  berendezések és felszerelések leltár 
szerinti elkülönítését köti ki. 

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi 
- a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a 
tulajdonukban  lévő,  de  az  intézmény használatába  adott  ingatlanok  fejlesztésére.  A pályázat 
benyújtására  ilyen  esetben  a  tulajdonos  önkormányzat  önállóan  jogosult,  annak  pénzügyi  és 
szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult önkormányzatok nem 
tartoznak  felelősséggel  és  a  vagyon  és  annak  növekménye  az  adott  tagönkormányzat 
tulajdonában marad.

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén

4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz 
biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás 
arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, 
támogatásoknak. 



4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a 
Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe 
vételével,  hogy  a  saját  illetékességi  területén  lévő  ingatlanokban  lévő  többlet  berendezési, 
felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult 
önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a 
másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megváltja.

VIII. fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a 
társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök - 
minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol. 

2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének 
tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben 
történő  elkülönítéséről.  A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  ez  irányú  döntésüket 
legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.

3.  Az intézmény szakmai  munkájának ellenőrzését  a  jogszabályban  felhatalmazottakon túl  a 
társulást  alapító  önkormányzatok  is  ellenőrizhetik.  A jogszabályokban és  a  megállapodásban 
meghatározott  feladatok  ellátásáról  a  jegyző,  vagy  más  szakmai  szervezet  bevonásával  is 
tájékozódhatnak,  ülésterveikbe  épített  rendszerességgel  beszámoltathatják  a  társulást  és  az 
intézményt az általa végzett munkáról.

4. Az általános törvényességi és pénzügyi  ellenőrzés Kaba Város Önkormányzat jegyzőjének 
közreműködésével történik a mindenkor  érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.

IX. fejezet
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

1. Jóváhagyás
A  Megállapodást  a  társult  önkormányzatok  képviselő  –  testületei  minősített  többséggel 
meghozott határozatban fogadják el. 
2. Csatlakozás
2.1.  A társult  önkormányzatok  a  csatlakozást  kizárólag  azon  önkormányzat  részére  teszik 
lehetővé, mely:
- elfogadja a társulás céljait
-  hatékonyan  közreműködik  a  szociális  alapszolgáltatási,  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő megvalósításában
- vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el
- inkasszós jogot biztosít a társulás részére.

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. 

2.3  A  csatlakozni  kívánó  önkormányzat  képviselő-testületének  a  csatlakozásra  történő 
nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal korábban 
meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, 



majd  a  megállapodás  módosításáról  a  társult  képviselő-testületek  minősített  többséggel 
döntenek.

3. Kiválás
3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet. 

3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal 
korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie kell.
 
4. Kizárás
4.1. A társulásból kizárható azon társult önkormányzat, amely kizárását a társulás bármely tagja 
kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt  és azt a társult  önkormányzatok képviselő-
testületei  /kivéve  az  érintett  település  képviselő-testületét/  és  a  Társulási  Tanács  minősített 
többséggel támogatja.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:
amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein 
vagy
a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében több mint két 
hónapos elmaradása van vagy
a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, rendeletalkotási, 
határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy 
a  megállapodásban  előírtak  szerint  a  számlavezető  bankja  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács elnökéhez.

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás Elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy 
azt a Társulási Tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a Társulás 
Elnöke  a  kezdeményezést  a  hozzá  érkezést  követő  15  napon  belül  közli  a  társult 
önkormányzatokkal. Az elnök megkeresésére a társult önkormányzatok képviselő-testületei 15 
munkanapon belül kötelesek dönteni a kizárásról. A kizárás kimondásához a társult települések 
minősített  többségben  meghozott  döntése  szükséges  (önkormányzatok  több  mint  fele  és  a 
lakosságszám több mint fele). 
Mindaddig,  amíg  a  kizárt  önkormányzat  külön  jogszabály  szerint  nem  tud  gondoskodni  a 
kötelező feladatellátásáról és a társulás által fenntartott intézmény biztosítja a feladat ellátását, a 
kizárt önkormányzat az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni. 

5. Megszűnés
A társulás megszűnik:
a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák
a törvény erejénél fogva 
bíróság jogerős döntése alapján
ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje
6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni 
egymással.

6.2.  A társulás  megszűnése,  a  társulásból  való  kiválás,  kizárás  esetén  a  társulás  vagyonát  a 
társulás  azon  tagjának  kell  visszaadni,  amelyik  azt  a  társulás  rendelkezésére  bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII. 
fejezet 4. pontjában foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás 
nem  ad  alapot  a  Társulással  szembeni  vagyoni  követelés  megfogalmazására,  illetve 
érvényesítésére.



6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 
vagy  kiválás  esetén  pedig  a  társulás  a  megszűnés  napját  követő  1  hónapon  belül  köteles 
elszámolni  a  társult  önkormányzat(ok)tal  az  éves  költségvetési  határozatban  előzetesen 
jóváhagyott  kiadások  és  bevételek  teljesítésével,  az  állami  bevételeken  túli  támogatások 
időarányos  felhasználását  és  a  kiegészítő  támogatásokat  figyelembe  véve.  Az  elszámolás 
benyújtását  követő  1  hónapon  belül  a  társult  önkormányzatokat,  illetve  a  társulást  illető 
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4.  A  társulásból  kivált  vagy  kizárt  önkormányzatra  a  kiválást  vagy  kizárást  követően 
visszaszáll  a  jelen  megállapodással  átadott  szociális  és  gyermekjóléti  alapfeladat-ellátási 
kötelezettsége,  és  a  befogadó  intézményt  nem  terheli  tovább  a  jelen  megállapodás  alapján 
átvállalt szolgáltatási kötelezettség.

7. A megállapodás módosítása
7.1. A társulási  megállapodás módosítását bármely társult  önkormányzat képviselő-testülete a 
Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a Társulási Tanács előzetes 
jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-
testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni. 
7.2.  A  társulási  megállapodás  kizárólag  írásban,  minden  társult  önkormányzat  képviselő-
testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. 
E körben a társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-
testületi  határozatok  együttes  rendelkezésre  állása  is.  A módosítás  hatálya  a  módosításban 
kezdeményezettek  szerint,  ennek  hiányában  az  utolsó  társult  képviselő-testületi  jóváhagyást 
követő napon következik be.
7.3. Az olyan önkormányzat, amely közigazgatási területén nem biztosít vagy nem az intézmény 
által  biztosít  valamely  az  intézmény  által  is  ellátott  feladatot,  képviselő-testülete  által 
kezdeményezheti,  hogy ezen feladataikat a társulásban lássák el. Ilyen irányú kezdeményezés 
esetén  a  7.1  és  7.2.  pontokban  meghatározott  szabályok  irányadók  a  társulási  megállapodás 
módosítására és annak hatályára.

X. fejezet
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás 
történik.  A III.  fejezet  2.  pontja  szerinti  feladatellátás  e  körben  a  társulás  rendjétől  eltérő 
feladatellátásnak minősül, így a Társulási Tanácsban a szavazatarányok IV. fejezet 1.2. pontjában 
foglalt speciális szabálya erre tekintettel került megállapításra.

XI. fejezet
Vegyes rendelkezések

1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2015. január 1. napján lép 
hatályba.

2.  A  jelen  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997.  évi  XXXI.  törvény,  a  végrehatásukra  kiadott  kormány-  és  miniszteri  rendeletek, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.   A Felek egybehangzóan kijelentik,  hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

4.  Bírói  út  igénybevételével  kizárólag  akkor  élnek,  ha  az  előzetes  egyeztetés  nem vezetett 
eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.



5. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően 
-  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületeinek  megfelelő  felhatalmazása  alapján  a 
polgármesterek  saját  kezű  aláírással  látják  el.  Jelen  megállapodás  melléklete  a  társult 
önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi 
döntéseinek hiteles másolata.

A társult önkormányzatok:                 A társulási megállapodást  jóváhagyó képviselő-
testületi határozat száma:

Báránd Község Önkormányzata 81/2013.(V.29.) KT; 74/2014.(V.22.),
181/2014.(XI.17.) KT.

Biharnagybajom Község Önkormányzata    103/2013. (V.30.) KT; 78/2014.(VI.5.) KT.,
   146/2014. (XI.27.) KT.h.

Kaba Város Önkormányzata         111/2013. (V.16..) Kvt.h.; 88/2014.(V.15.)Kvt.h.
214/2014. (XI.20.) Kvt.h.

Sáp Község Önkormányzata  44/2013. (V.14.) KT; 35/2014.(V.23.) KT.,
 60/2014.(XI.28.)Kt.

Tetétlen Község Önkormányzata   100/2013. (V.29.) KT.h; 56/2014.(V.28.),
  120/2014. (XI.28.) 

Kaba, 2015. szeptember ……. 

dr. Kovács Miklós Szító Sándor
Báránd Község Polgármestere Biharnagybajom Község 
Polgármestere

Szegi Emma  Karacs Imre
Kaba Város Polgármestere  Sáp Község Polgármestere
                                               
Borbélyné Fülöp Hajnalka
Tetétlen Község Polgármestere

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

139/2015.(XI.11.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2016. 
január 1.  hatállyal,  az alábbiaknak megfelelően fogadja el  a 
Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását.

1. A  „Preambulum”  utolsó  mondata  helyébe  a  következő 
szövegrész  lép:  „2015.  január  1.  napjától  a  Bárándi 
Bölcsőde  a  társulás  fenntartásában  működő  Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  telephelyeként 
működik tovább. 2015. december 31. napjával Sáp Község 
Önkormányzata  a  családsegítés  és  gyermekjóléti 



szolgáltatással  kilép  a  társulásból,  ezért  a  társulási 
megállapodás módosításra került, és elkészült az egységes 
szerkezetbe foglalt szövege:”

2. A Megállapodás III.fejezet 1. pontja helyébe a következő 
szöveg lép: „1.A II. fejezet 3-5. pontjában foglalt feladatok 
és  hatáskörök  társulás  általános  rendjétől  eltérő 
feladatellátás módja önkormányzatonként:”

3. A Megállapodás III. fejezet 3.1. pontjában Báránd után a 
következő  szövegrésszel  egészül  ki:  „és  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  székhely  településhez  tartozó 
Tetétlen település 2016. január 1-től”;
E pontból törlésre kerül „Sáp” község.

4. A Megállapodás III. fejezet 5.1. pontjában Báránd után a 
következő  szövegrésszel  egészül  ki:  „és  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  székhely  településhez  tartozó 
Tetétlen település 2016. január 1-től”
E pontból törlésre kerül „Sáp” község

Felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

140/2015.(XI.11.) KT határozat
2016. január 1. hatállyal, a határozat melléklete szerinti formában 
fogadja el a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
Társulási Megállapodásának egységes szerkezetét.

Felhatalmazza a Polgármestert a mellékletnek megfelelően 
módosított társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

Melléklet:

Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetbe foglalva

mely  létrejött  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  k)  pont  és  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény IV.  fejezetében  kapott  felhatalmazás 
szerint. 

P R E A M B U L U M



Kaba,  Báránd  települések  2005.  október1-től  létrehozták  a  Támasz  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulást, aminek keretében biztosították a szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény alapján az  étkeztetést,  házi 
segítségnyújtást,  családsegítést,  nappali  ellátást,  támogató szolgáltatást,  közösségi  ellátásokat, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  és  gyermekek  napközbeni  ellátását  (bölcsőde).  A 
társuláshoz 2006. január 1-jei hatállyal csatlakozott Sáp község.
A  társulás  tagjai  a  társulási  megállapodás  10.1.  pontjában  meghatározták  a  társuláshoz 
csatlakozás feltételeit, amely feltételek teljesülése esetén a csatlakozni szándékozónak a tagok 
biztosítják a társuláshoz csatlakozást.
Tetétlen  Község  Önkormányzata  2008.  szeptember  1-től  jelezte  csatlakozási  szándékát  a 
bölcsődei  ellátás  területén.  Ezt  követően  a  felek  lefolytatták  a  jogszabályban  és  a  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási 
Megállapodásában előírt eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya. 
A társulás  tevékenységi  köre 2011.  január  1.  napjától  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás, 
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásával bővült.
Biharnagybajom Község Önkormányzata 2011. június 30. nappal jelezte csatlakozási szándékát a 
társuláshoz. Ezt követően felek lefolytatták a jogszabályban és a társulási megállapodásban előírt 
eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §- szerint „a 
helyi  önkormányzatok  képviselő-testületei  megállapodhatnak  abban,  hogy  egy  vagy  több 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- 
és  hatáskörének  hatékonyabb,  célszerűbb  ellátására  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulást 
hoznak  létre.”  A  146.  §  (1)  bekezdése  szerint  „az  e  törvény  hatálybalépése  előtt  kötött 
önkormányzati  társulási  megállapodásokat  a  képviselő-testületek  felülvizsgálják  és  e  törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.”
A  társulás  tagjai  ezen  kötelezettségüknek  eleget  téve,  jelen  megállapodás  jóváhagyásával 
megteremtik azon feltételt, hogy közigazgatási területükön biztosítani tudják az  1993. évi III. és 
az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátások igénybevételének lehetőségét. 
2014. július 1-től a társulás fenntartásába működik önálló intézményként a Bárándi Bölcsőde.
2015. január 1. napjától a Bárándi Bölcsőde a társulás fenntartásában működő Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ telephelyeként működik tovább. 2015.  december 31. 
napjával Sáp Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatással kilép 
a társulásból, ezért a társulási megállapodás módosításra került, és elkészült az egységes 
szerkezetbe foglalt szövege:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A társulás neve: Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
1.2. A társulás székhelye: 4183. Kaba, Szabadság tér 1.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Kaba Város Önkormányzata 
 4183.Kaba, Szabadság tér 1,
 képviselője: Szegi Emma polgármester

Báránd Község Önkormányzata
 4161.Báránd, Kossuth tér 1.
képviselője: dr. Kovács Miklós polgármester

           2006. január 1-től



           Sáp Község  Önkormányzata 
           4176 Sáp, Fő u. 24.
           képviselője: Karacs Imre polgármester

         2008. szeptember 1-től
         Tetétlen Község  Önkormányzata
         4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.
          képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

         2011. június 30-tól
         Biharnagybajom Község  Önkormányzata
         4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.
         képviselője: Szitó Sándor polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2014. január 1.-jén):

Település Lakosságszám
Kaba 6125
Báránd 2717
Sáp 1019
Tetétlen 1389
Biharnagybajom 2902
Összesen: 14152

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.

5.  A  társulási  megállapodás  időtartama  : A  társulási  megállapodást  a  társuló  helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.

II. fejezet
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített 
kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat.

2.  A  Társulás  a  feladatait  a  Társulás  által  fenntartott  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központon (továbbiakban: intézmény) keresztül látja el.

3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok 
3.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján,
3.2. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján,
      3.3. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,

3.3.1 idősek nappali ellátása
3.3.2 pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.3.3 szenvedélybetegek nappali ellátása

      3.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok 
      4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65./C §-a alapján,
      4.2. közösségi ellátások az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,

4.2.1 pszichiátriai betegek közösségi ellátása



4.2.2 szenvedélybetegek közösségi ellátása
      4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,

5. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok: 
      5.1. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 38-40. §-a alapján,

6. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt gyermekjóléti alapellátási feladatok:
      6.1. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) az 1997. évi XXXI. törvény 41-42/A. 

   § alapján

7. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A társulás  által  nyújtott  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatásokat  elsősorban  természetes 
személyek az Szt., a Gyvt, valamint az ide vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi önkormányzati 
rendeletekben  és  határozatokban  meghatározottak  szerint  vehetik  igénybe.  Egyes  ellátások 
térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
A társulás  által  ellátott  feladatok  intézményi  térítési  díja  –  a  Társulási  Tanács  által  javasolt 
összegek  figyelembe  vételével  –  Kaba Város  Önkormányzat  rendeletébe  kerül  beépítésre  és 
kihirdetésre. 

III. fejezet

A társulás által ellátott feladatok településenként

1.A II. fejezet 3-5. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök társulás általános rendjétől 
eltérő feladatellátás módja önkormányzatonként:

3.1 Családsegítés
Kaba, 
Báránd,  és Közös Önkormányzati Hivatal székhely településhez tartozó Tetétlen település 
2016. január 1-től
Biharnagybajom.

3.2 Házi segítségnyújtás 
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.3 Nappali ellátások
3.3.1 Időskorúak nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.3.2 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

3.3.3 Szenvedélybetegek nappali ellátása
Kaba, 



Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

3.4 Étkeztetés
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

4.1 Támogató Szolgálat
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

4.2 Közösségi ellátások
4.2.1 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Kaba,
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Földes (feladat ellátási szerződés alapján).

4.2.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen,
Földes (feladat ellátási szerződés alapján).

4.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

5.1 Gyermekjóléti szolgáltatás
Kaba, 
Báránd,  és Közös Önkormányzati Hivatal székhely településhez tartozó Tetétlen település 
2016. január 1-től
Biharnagybajom.

5.2 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.



2. Tetétlen Község Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1; 3.2; 3.3.1; 3.4; 4.1; 
4.2.1; és az 5.1 pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt.

3.  A  tagönkormányzatok  jelen  megállapodás  aláírásával  vállalják,  hogy a  közigazgatási 
területükön  ellátott  ellátási  formákhoz  biztosítják  a  jogszabály  által  megkövetelt  szakmai 
létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy 
több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok továbbá 
kötelezettséget  vállalnak arra,  hogy amennyiben az  intézménytől  állami  támogatás  elvonásra 
kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő 
adatszolgáltatás  nyújtásából  vagy  az  önkormányzat  miatt  bekövetkező  feladat  ellátási 
hiányosságból  következik  be,  úgy  az  adott  település  viseli  a  normatíva  visszavonás 
jogkövetkezményeit. 

IV. fejezet
A társulás szervezete és működése

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

1.1.  A  társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  Tagjai  a  társult  önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az 
alpolgármester,  illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti  az 
önkormányzatot. 
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek 
azzal, hogy a társulási megállapodás III. fejezet 2. pontja szerinti település(ek), a II. fejezet 3., 4., 
és 5.1 pontjában meghatározott  feladatok ellátásában részt  nem vevő önkormányzat(ok)  által 
delegált tagok az e feladatok ellátását érintő körben nem rendelkezik(nek) szavazati joggal. 
1.3. Szavazni személyesen lehet. 

2. A társulási tanács hatásköre
A  társulási  tanács  feladata  az  önkormányzati  társulás  működtetése,  valamint  a  feladatok 
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

A társulási tanács hatáskörébe tartozik: 
- a társulás tisztségviselőinek megválasztása, 
- a  társulási  megállapodás  módosításának,  megszüntetésének,  a  társuláshoz  való 

csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása.
Ezen kérdésekben  a  társult  önkormányzatok képviselő-testületei  minősített  többséggel 
meghozott  azonos  tartalmú  döntése  hagyja  jóvá  az  előzetes  elhatározást.  Ennek 
hiányában a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,

- a  működési  hozzájárulás  mértékének és  a  tagokat  terhelő  egyéb kötelezettségeknek a 
meghatározása,

- a  társulás  éves  költségvetésének,  zárszámadásának,  éves  beszámolójának  elfogadása, 
dönt az előirányzat-átcsoportosításról, illetve előirányzat-módosításról,

- dönt a követelések behajthatatlanságának tényéről,
- letéti számlát nyithat,
- dönt arról, hogy az intézmény milyen kifizetéseket teljesíthet készpénzben,
- meghatározza, hogy az intézmény milyen értékhatárig idegenítheti el a működéséhez már 

nem szükséges immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készletet.
- elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását
- jóváhagyja az intézmény  SzMSz-ét, Szakmai programjait, házirendjét, és mind azokat az 

iratokat, amelynek jóváhagyására jogszabály felhatalmazza
- hatáskörébe tartozó pályázatokkal megvalósuló beruházások, felújítások jóváhagyása, a 

társulásnak  pályázatokon  való  részvétele  esetén  a  projektmenedzsment  tagjainak 
megválasztása, 

- kinevezi, illetve felmenti  az intézményvezetőt



- engedélyezi a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámát,
- ellátja a jogszabályokban  és az intézmény szabályzataiban meghatározott feladatokat.

3. A Társulási Tanács elnöke

3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást  
a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének 
és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A 
társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. 

3.2.  A társulási  tanácsban   tagjainak  megbízatása  az  önkormányzatnál  betöltött  tisztségük 
fennállásáig  tart.   Választás  napját  követő  legkésőbb  45  napon  belül  a  tisztújító  ülést  kell 
összehívni.
A tisztújító  ülést  a  Társulás  székhelytelepülésének  polgármestere  hívja  össze,  és  vezeti.  A 
tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.

3.3. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a 
társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan 
köt  szerződést  és  vállal  kötelezettséget  a  társulás  képviseletében.  A  társulási  tanács 
határozatainak  végrehajtásáról  az  elnök  a  társulás  tagjait  a  következő  társulási  ülésen 
tájékoztatja. 

3.4. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető felett. 

3.5.  Kinevezi  és  felmenti  az  intézmény gazdasági  vezetőjét,  aki  felett  az  egyéb munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem 
részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.

4.3.  A  társulási  tanács  ülését  –  a  napirend  megjelölésével  -  a  tanács  elnöke,  annak 
akadályoztatása  esetén  az  alelnök,  együttes  akadályoztatásuk  esetén  a  társulási  tanács  tagjai 
sorából  a  korelnök  írásban  hívja  össze  és  vezeti.  A  társulási  tanács  ülésén  a  társult 
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
a társulási tanács által meghatározott időpontban,
a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele 
jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges.

5.2. A  társulási tanács minősített többséggel dönt:



- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról
- a  társulás által történő pályázat benyújtásáról,  

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a 
társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó 
tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét eléri.
 
5.3.  A társulási  tanács  üléséről  készült  jegyzőkönyvet  a  tanács elnöke és az ülés  elején erre 
kijelölt társulási tanács tag írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
A  társulási  tanács  működésére  az  e  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
önkormányzati  képviselő-testületre  vonatkozó,  Mötv.-ben  meghatározott  szabályokat  kell 
megfelelően alkalmazni. 

V. fejezet
A közös fenntartású intézmény jogállása

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó feladatainak ellátására egy költségvetési 
szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által -  fenntartott intézmény neve és székhelye, közös fenntartás 
kezdete:

    Neve: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
    Székhelye: 4183. Kaba, Jókai u. 4.
    Közös fenntartás kezdete: 2013. július 1.
   
3. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak szerinti településeken 
ellátja  a  társulás  II.  fejezet  3.-5.  pontjaiban  meghatározott  szociális  alapszolgáltatási  és 
gyermekjóléti  feladatait.  Ennek  részeként  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 
képviseli  a  Társulást  az  ellátások  működtetésével  kapcsolatos  szakmai  tárgyalásokban. 
Gondoskodik  a  szakmai  program végrehajtásáról,  szakmai  felügyeletet  lát  el,  koordinálja  az 
intézmény dolgozóinak munkáját.  Működési  célú  pályázatokon a tanács  döntése  nélkül  vesz 
részt, fejlesztési célú pályázatokon a tanács döntése szükséges.”
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulás jogosult gyakorolni. 
5.  Az  intézmény  pénzügyi  és  gazdálkodási  feladatait  jelen  megállapodás  alapján  Támasz 
Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. 
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, 
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
A Társulás  megalakulásakor  vezetői  feladatokat  ellátó  intézményvezető  megbízási  idejének 
lejártáig betölti a tisztséget 
7.  A közösen  fenntartott  intézmény az  államháztartás  körébe  tartozó  költségvetési  szerv.  Az 
intézmény köteles  a  Társulási  Tanács  által  jóváhagyott  kiemelt  költségvetési  előirányzatokon 
belül  rendelkezni  és  gazdálkodni.  Az  intézmény  az  elfogadott  előirányzatokon  belüli 
működéséért,  működőképességéért  az  intézményvezető  a  felelős.  Az  intézmény  vezetőjét  a 
jóváhagyott  költségvetési  előirányzaton  belül  előirányzat  módosítási  jogkör  nem  illeti  meg, 
azonban  a  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokon  belül  a  részelőirányzatoktól  –  az  Ávr.-ben, 
valamint a tanács által meghatározott kivételekkel – a költségvetési szerv előirányzat módosítás 
nélkül is eltérhet. 
Előirányzat  átcsoportosítása és  módosítása az irányító szervnek minősülő Társulási Tanácsnál 
kezdeményezhető.  Előirányzat-átcsoportosítás,  illetve  előirányzat-módosítás  csak  a  Társulási 
Tanács döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. 

8. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör 
ellátása az alábbiak szerint történik:



A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  intézményvezetője  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  valamennyi  dolgozója  tekintetében  közvetlenül  gyakorolja  a 
munkáltatói jogkört. Az intézményvezető – a Társulási Tanács által elfogadott – Szervezeti és 
Működési Szabályzatban az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
9.  Az  intézményvezető  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló kinevezése előtt az illetékes Polgármesterrel egyeztet. 

VI. fejezet
Pénzügyi vonatkozású rendelkezések

1. A közös feladatellátás finanszírozása

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az 
alábbiak szerint biztosítják:

- az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi 
költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,

- különböző pályázati támogatásokból, 
- intézményi működési bevételekből, valamint, 
- a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.

1.2.  Az  egyes  állami  támogatások  és  hozzájárulások  teljes  összegét  annál  a  települési 
önkormányzati  telephelynél  (intézményegységnél)  kell  kimutatni,  amelyek  ellátottjai  és 
sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.

1.3.  A mindenkor  hatályos  jogszabályok  alapján  a  társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat 
költségvetésének  keretében  igényli  és  elszámolja  a  családsegítés,  gyermekjóléti  szolgáltatás, 
gyermekek  napközbeni  ellátása  (bölcsőde),  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás,  közösségi  ellátások,  étkeztetés,  nappali  ellátások 
feladatokra  biztosított  állami  támogatást,  az  intézményvezető  mindenkori  adatszolgáltatása 
alapján. 

1.4.  A  társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat  haladéktalanul  intézkedik  az  intézmény 
működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról a Társulás felé, 
majd a Társulás az intézmény felé.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból 
eredő valamennyi kárt köteles viselni. 

1.5.  A társult  önkormányzatok  az  illetékességi  területükön  található  telephelyek  felújítási  és 
felhalmozási  kiadásait  vagy  saját  költségvetésük  terhére  biztosítják  vagy  az  intézmény 
költségvetésében településre  elkülönítetten.  A társult  önkormányzatok kötelesek  gondoskodni 
arról,  hogy  ezen  kötelezettségük  teljesítése  során  a  telephely  működőképessége  biztosított 
legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást 
szolgáló  ingatlanhoz  kötődő  felújítási  és  beruházási  költségek  nem  képezik  részét  a  közös 
intézmény költségvetésének,  azt  a  tulajdonos önkormányzat  saját  költségvetésébe  építi  be.  A 
pályázati  úton  történő  felújítási,  felhalmozási  kiadások  viselésére  a  VII.  fejezet  3.3.  pontja 
irányadó.  

1.6. A telephelyeken foglalkoztatottak számára a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a 
közalkalmazotti  törvényben  meghatározott  bért,  juttatást  és  pótlékot  elsősorban  az  állami 
támogatásból és pályázati forrásból finanszírozza. 



Amennyiben  fenti  forrás  nem  nyújt  elegendő  fedezetet  az  egyes  tagönkormányzatok 
költségvetési rendeletükben biztosítják azt. 
Amennyiben közalkalmazotti törvényben meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb 
összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét – amennyiben az intézmény 
költségvetéséből  nem  finanszírozható  –  az  érintett  önkormányzatok  szintén  a  saját 
költségvetésükből finanszírozzák.

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja

2.1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a 
mindenkori  hatályos  költségvetési  törvényben  meghatározott  szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott állami hozzájárulás, továbbá – a társulás 
révén történő feladatmegoldásra tekintettel – a kiegészítő állami hozzájárulás szolgál. A társult 
önkormányzatok  az  intézmény  működéséhez  szükséges  költségek  fedezetét  –  az  állami 
támogatáson felüli  részt  –  adott  évi  költségvetési  rendeletükben a szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatoknál biztosítják.

2.2.  Abban  az  esetben,  ha  az  állami  és  intézményi  bevételek  nem  fedezik  a  társult  tag 
közigazgatási  területén  működő  telephely  működésével  és  településen  ellátott  feladatokkal 
kapcsolatban  felmerülő  kiadásokat,  azt  teljes  egészében  az  érintett  társult  tagönkormányzat 
köteles fizetni pénzügyi hozzájárulást. 
A pénzügyi  hozzájárulás  társult  településre  eső  1/12  részét  az  érintett  önkormányzat  havi 
bontásban  minden  hó  15-ik  napjáig  a  Társulás  11738053-15816894-00000000  számú 
bankszámlájára utalja át.

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 
előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és járulék 
kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás történik.  

3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása

3.1.  A  társulás  működésével  kapcsolatos  feladatokat  (döntések  előkészítése,  végrehajtás 
szervezése)  a  Kabai  Polgármesteri  Hivatal,  míg  a  közösen  fenntartott  intézmény  pénzügyi, 
gazdálkodási, számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  látja  el,  melyre  vonatkozóan  külön  munkamegosztási 
megállapodás aláírására kerül sor a Társulás a Kabai Polgármesteri Hivatal és a Támasz Szociális 
Alapszolgáltatási Központ között.

4. Az intézmény működtetésével kapcsolatos közös költségek viselése

4.1. A társulás működésének és feladatellátásának biztosításához az önkormányzatok pénzügyi 
hozzájárulásának megállapítása az alábbiak figyelembe vételével kerül meghatározásra:
-A Gazdasági  Iroda  közös  költségének  egy  intézményre  vagy  tagtelepülésre  eső  arányát  a 
költségvetési kiadások arányában kell megállapítani.
- Az alapján kell kiszámolni a személyi juttatások településre eső részét, hogy a településen hány 
fő biztosítja teljes és részmunkaidőben az ellátásokat,  amennyiben a biztosított ellátás után a 
költségvetési  törvényben  a  normatíva  feladatellátásra  vagy  lakosságszám  arányában  kerül 
megállapításra.
- dologi kiadások mértékének meghatározásánál az önkormányzatok az intézmény működését 
nem  veszélyeztethetik,  a  dologi  kiadások  azt  az  önkormányzatot  terhelik,  amelynél  azok 
felhasználásra kerülnek,
- a működéshez szükséges – nem az ingatlanhoz kötődő – felújítási és beruházási költségeket a 
közös intézmény költségvetésében kell szerepeltetni,



-  feladatellátást  szolgáló  ingatlanhoz  kötődő  felújítási  és  beruházási  költségek  nem képezik 
részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe 
építi be. 

5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása

5.1.  A Társulás  és  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  éves  költségvetés  alapján 
gazdálkodik. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ éves költségvetése településenkénti 
lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön kimutatva készül el.

5.2.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  éves  költségvetésének  összeállítását 
megelőzően  az  intézményvezető  megállapítja  a  településenkénti  tervezett,  e  megállapodás 
alapján  finanszírozandó  kiadásait.  E  kiadások  összegét  csökkenti  a  településeken  ellátott 
feladatok  és  az  ellátottak  után  számított  állami  támogatás  összege,  különböző  pályázati 
támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az intézményvezető egyeztet 
a társult önkormányzatok vezetőivel. 

5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül 
átadott  működési  célú  pénzeszköz  előirányzatként  köteles  megjeleníteni  a  település  saját 
költségvetésében. 
A tagi  önkormányzati  hozzájárulás  tartalmazza  a  társult  tag  közigazgatási  területén  működő 
intézményegység  működésével  kapcsolatban  hiány,  valamint  a  3.2.  és  4.1.  pont  szerinti 
(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, az intézményvezető valamint a szakmai egység 
vezetők költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is. 

5.4.  A társulás  költségvetésének  módosítása,  a  költségvetési  beszámoló  elfogadása  során  a 
Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés 
módosítására  a  költségvetési  előirányzatok  módosítására  irányadó  szabályok  szerint  vagy  a 
módosítás  alapját  képező  tény  bekövetkezésétől  számított  30  napon  belül  döntenek  az 
önkormányzatok. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a 
módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

6.1. Ha a társult  tag önkormányzat a fizetési  kötelezettségét nem teljesíti,  részére a Társulás 
elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben 
felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós 
önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt 
idejű  tartozás  összegének  megfelelő  inkasszót  nyújt  be  az  adós  önkormányzat  költségvetési 
számlájára.  A Társulási  Tanács  elnöke  által  képviselt   önkormányzattal  szemben  a  Társulási 
Tanács alelnöke köteles az inkasszó benyújtására. 

6.2.  Amennyiben bármely társult  tag  a  fizetési  kötelezettségét  határidőben nem teljesíti  és  a 
társulás  elnöke  az  előzőekben  meghatározott  határidő  lejártát  követően  azonnali  beszedési 
megbízást  (inkasszót)  nyújt  be  vele  szemben,  tudomásul  veszi,  hogy  a  társulásból  –  e 
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható. 

6.3.  A  Társult  tagok  ezen  megállapodás  alapján  felhatalmazzák  az  éves  önkormányzati 
hozzájárulás  (tagi  hozzájárulás  és  a  többlet  feladatok  utáni  önkormányzati  támogatás)  50 
százalékának  megfelelő  összeghatárig  a  Társulást  azonnali  beszedési  megbízás  (inkasszó) 
benyújtására.  Az  önkormányzatok  nyilatkozata,  banki  felhatalmazása  ezen  megállapodás 
mellékletét képezi.



6.4.  A  Társulás  nevére  szóló,  a  számlavezető  pénzintézet  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet  a  társult  önkormányzatok  kötelesek  e  megállapodás  aláírását  követő  30 
napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat 
a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5.  Amennyiben a  beszedési  megbízás  nem vezet  eredményre,  úgy a követelés  behajtását  a 
Társulás elnöke (elnök által képviselt önkormányzattal szemben az alelnöke) polgári peres úton 
érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás

7.1.  E megállapodásban foglaltak költségvetési  végrehajtásáról a mindenkori  zárszámadáshoz 
kapcsolódóan  a  Társulás  köteles  a  társult  önkormányzatokkal  elszámolni.  Az  elszámolások 
kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások 
tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni. 

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az 
elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges túlfizetés 
a  társult  önkormányzat  tárgyévi  fizetési  kötelezettségét  az  elszámolást  követő  hónap(ok) 
vonatkozásában csökkenti.

VII. fejezet
A társulás vagyona

1.  A Társulás  saját  ingatlan  tulajdonnal  nem  rendelkezik.  A társult  önkormányzatoknak  a 
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik. 

2. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Kabai Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, 
felszerelések, ingóságok szolgálják:

Kabán a Kaba Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
 Kaba, Jókai u. 4.   Hrsz: 4
 Kaba, Hajdú u. 7.  Hrsz: 1514

Bárándon a Báránd  Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Báránd, Kossuth tér 4. 635 hrsz.
Báránd, Kossuth tér 6. 644 hrsz.

Sápon a Sáp Község Önkormányzatának 1/1 arányú   tulajdonában lévő 
Sáp, Fő utca  40/A. 338/1 hrsz.

Tetétlenen a Tetétlen Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Tetétlen, Rákóczi u. 1.  427 hrsz.

Biharnagybajomban a Biharnagybajom Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. 644 hrsz.
Biharnagybajom, Kossuth u.28. 1549/1 hrsz

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  feladatellátását  biztosító,  társulásban 
résztvevő  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező,  alapításakor  vagy  társuláshoz 



csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad.  Az 
alapítás vagy a társuláshoz csatlakozást követően megszerzett ingó vagyon az intézmény azon 
telephelyének a tulajdonában marad, ahol a beszerzés történt. Társult önkormányzatok a fenti 
telephelyeken  található,  a  feladatellátáshoz  szükséges  épületeket,  valamint  a  berendezéseket, 
eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az 
intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt 
nem  idegenítheti  el,  nem  terhelheti  meg,  erről  a  tulajdonos  önkormányzat  –  a  saját  helyi 
vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni.

3.2.  A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a  berendezések és felszerelések leltár 
szerinti elkülönítését köti ki. 

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi 
- a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a 
tulajdonukban  lévő,  de  az  intézmény használatába  adott  ingatlanok  fejlesztésére.  A pályázat 
benyújtására  ilyen  esetben  a  tulajdonos  önkormányzat  önállóan  jogosult,  annak  pénzügyi  és 
szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult önkormányzatok nem 
tartoznak  felelősséggel  és  a  vagyon  és  annak  növekménye  az  adott  tagönkormányzat 
tulajdonában marad.

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén

4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz 
biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás 
arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, 
támogatásoknak. 
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a 
Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe 
vételével,  hogy  a  saját  illetékességi  területén  lévő  ingatlanokban  lévő  többlet  berendezési, 
felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult 
önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a 
másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megváltja.

VIII. fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a 
társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök - 
minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol. 

2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének 
tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben 
történő  elkülönítéséről.  A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  ez  irányú  döntésüket 
legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.

3.  Az intézmény szakmai  munkájának ellenőrzését  a  jogszabályban  felhatalmazottakon túl  a 
társulást  alapító  önkormányzatok  is  ellenőrizhetik.  A jogszabályokban és  a  megállapodásban 
meghatározott  feladatok  ellátásáról  a  jegyző,  vagy  más  szakmai  szervezet  bevonásával  is 
tájékozódhatnak,  ülésterveikbe  épített  rendszerességgel  beszámoltathatják  a  társulást  és  az 
intézményt az általa végzett munkáról.

4. Az általános törvényességi és pénzügyi  ellenőrzés Kaba Város Önkormányzat jegyzőjének 
közreműködésével történik a mindenkor  érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.



IX. fejezet
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

1. Jóváhagyás
A  Megállapodást  a  társult  önkormányzatok  képviselő  –  testületei  minősített  többséggel 
meghozott határozatban fogadják el. 
2. Csatlakozás
2.1.  A társult  önkormányzatok  a  csatlakozást  kizárólag  azon  önkormányzat  részére  teszik 
lehetővé, mely:
- elfogadja a társulás céljait
-  hatékonyan  közreműködik  a  szociális  alapszolgáltatási,  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő megvalósításában
- vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el
- inkasszós jogot biztosít a társulás részére.

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. 

2.3  A  csatlakozni  kívánó  önkormányzat  képviselő-testületének  a  csatlakozásra  történő 
nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal korábban 
meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, 
majd  a  megállapodás  módosításáról  a  társult  képviselő-testületek  minősített  többséggel 
döntenek.

3. Kiválás
3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet. 

3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal 
korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie kell.
 
4. Kizárás
4.1. A társulásból kizárható azon társult önkormányzat, amely kizárását a társulás bármely tagja 
kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt  és azt a társult  önkormányzatok képviselő-
testületei  /kivéve  az  érintett  település  képviselő-testületét/  és  a  Társulási  Tanács  minősített 
többséggel támogatja.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:
amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein 
vagy
a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében több mint két 
hónapos elmaradása van vagy
a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, rendeletalkotási, 
határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy 
a  megállapodásban  előírtak  szerint  a  számlavezető  bankja  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács elnökéhez.

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás Elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy 
azt a Társulási Tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a Társulás 
Elnöke  a  kezdeményezést  a  hozzá  érkezést  követő  15  napon  belül  közli  a  társult 
önkormányzatokkal. Az elnök megkeresésére a társult önkormányzatok képviselő-testületei 15 
munkanapon belül kötelesek dönteni a kizárásról. A kizárás kimondásához a társult települések 
minősített  többségben  meghozott  döntése  szükséges  (önkormányzatok  több  mint  fele  és  a 
lakosságszám több mint fele). 



Mindaddig,  amíg  a  kizárt  önkormányzat  külön  jogszabály  szerint  nem  tud  gondoskodni  a 
kötelező feladatellátásáról és a társulás által fenntartott intézmény biztosítja a feladat ellátását, a 
kizárt önkormányzat az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni. 

5. Megszűnés
A társulás megszűnik:
a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák
a törvény erejénél fogva 
bíróság jogerős döntése alapján
ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje
6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni 
egymással.

6.2.  A társulás  megszűnése,  a  társulásból  való  kiválás,  kizárás  esetén  a  társulás  vagyonát  a 
társulás  azon  tagjának  kell  visszaadni,  amelyik  azt  a  társulás  rendelkezésére  bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII. 
fejezet 4. pontjában foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás 
nem  ad  alapot  a  Társulással  szembeni  vagyoni  követelés  megfogalmazására,  illetve 
érvényesítésére.

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 
vagy  kiválás  esetén  pedig  a  társulás  a  megszűnés  napját  követő  1  hónapon  belül  köteles 
elszámolni  a  társult  önkormányzat(ok)tal  az  éves  költségvetési  határozatban  előzetesen 
jóváhagyott  kiadások  és  bevételek  teljesítésével,  az  állami  bevételeken  túli  támogatások 
időarányos  felhasználását  és  a  kiegészítő  támogatásokat  figyelembe  véve.  Az  elszámolás 
benyújtását  követő  1  hónapon  belül  a  társult  önkormányzatokat,  illetve  a  társulást  illető 
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4.  A  társulásból  kivált  vagy  kizárt  önkormányzatra  a  kiválást  vagy  kizárást  követően 
visszaszáll  a  jelen  megállapodással  átadott  szociális  és  gyermekjóléti  alapfeladat-ellátási 
kötelezettsége,  és  a  befogadó  intézményt  nem  terheli  tovább  a  jelen  megállapodás  alapján 
átvállalt szolgáltatási kötelezettség.

7. A megállapodás módosítása
7.1. A társulási  megállapodás módosítását bármely társult  önkormányzat képviselő-testülete a 
Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a Társulási Tanács előzetes 
jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-
testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni. 
7.2.  A  társulási  megállapodás  kizárólag  írásban,  minden  társult  önkormányzat  képviselő-
testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. 
E körben a társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-
testületi  határozatok  együttes  rendelkezésre  állása  is.  A módosítás  hatálya  a  módosításban 
kezdeményezettek  szerint,  ennek  hiányában  az  utolsó  társult  képviselő-testületi  jóváhagyást 
követő napon következik be.
7.3. Az olyan önkormányzat, amely közigazgatási területén nem biztosít vagy nem az intézmény 
által  biztosít  valamely  az  intézmény  által  is  ellátott  feladatot,  képviselő-testülete  által 
kezdeményezheti,  hogy ezen feladataikat a társulásban lássák el. Ilyen irányú kezdeményezés 
esetén  a  7.1  és  7.2.  pontokban  meghatározott  szabályok  irányadók  a  társulási  megállapodás 
módosítására és annak hatályára.

X. fejezet
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja



1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás 
történik.  A III.  fejezet  2.  pontja  szerinti  feladatellátás  e  körben  a  társulás  rendjétől  eltérő 
feladatellátásnak minősül, így a Társulási Tanácsban a szavazatarányok IV. fejezet 1.2. pontjában 
foglalt speciális szabálya erre tekintettel került megállapításra.

XI. fejezet
Vegyes rendelkezések

1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2016. január 1. napján lép 
hatályba.

2.  A  jelen  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997.  évi  XXXI.  törvény,  a  végrehatásukra  kiadott  kormány-  és  miniszteri  rendeletek, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.   A Felek egybehangzóan kijelentik,  hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

4.  Bírói  út  igénybevételével  kizárólag  akkor  élnek,  ha  az  előzetes  egyeztetés  nem vezetett 
eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.

5. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően 
-  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületeinek  megfelelő  felhatalmazása  alapján  a 
polgármesterek  saját  kezű  aláírással  látják  el.  Jelen  megállapodás  melléklete  a  társult 
önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi 
döntéseinek hiteles másolata.

A társult önkormányzatok:                 A társulási megállapodást  jóváhagyó képviselő-
testületi határozat száma:

Báránd Község Önkormányzata        81/2013.(V.29.) KT; 74/2014.(V.22.),
    181/2014.(XI.17.) KT.

Biharnagybajom Község Önkormányzata    103/2013. (V.30.) KT; 78/2014.(VI.5.) KT.,
   146/2014. (XI.27.) KT.h.

Kaba Város Önkormányzata           111/2013. (V.16..) Kvt.h.; 88/2014.(V.15.)Kvt.h.
214/2014. (XI.20.) Kvt.h.; 186/2015.(IX.24.) Kvt.h.

Sáp Község Önkormányzata    44/2013. (V.14.) KT; 35/2014.(V.23.) KT.,
  60/2014.(XI.28.)Kt.

Tetétlen Község Önkormányzata   100/2013. (V.29.) KT.h; 56/2014.(V.28.),
  120/2014. (XI.28.) 

Kaba, 2015. november ……. 

dr. Kovács Miklós Szító Sándor
Báránd Község Polgármestere Biharnagybajom Község 
Polgármestere

Szegi Emma Karacs Imre
Kaba Város Polgármestere Sáp Község Polgármestere

Borbélyné Fülöp Hajnalka
Tetétlen Község Polgármester



5. napirendi pont
A  Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program  keretében  megvalósításra 
kerülő tornateremhez kapcsolódó döntések meghozatal 

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak!
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Elmondja,  hogy  a  Nemzeti  Sportközpontokkal  év  elején  kötöttek  egy  együttműködési 
megállapodást,  amit  egyszer  már  módosítottak  és  most  újabb  módosításra  tett  felkérést  a 
Nemzeti Sportközpontok. Előző alkalommal már tárgyalták, el is fogadták minden helyesbítési 
javaslatukat. Viszont volt egy pont, ami nem ment át az ő szűrőjükön, ezt visszaküldték újabb 
tárgyalásra.
A 6.2.2  pontja  a  megállapodásnak.  A különbség,  hogy az  NSK  és  a  Minisztérium köt  egy 
megállapodást,  amiből  az  önkormányzatnak  származik  fenntartási  kötelezettsége.  Úgy 
gondolták,  hogy  ezt  a  kötelezettséget  csak  úgy  vállalják,  hogy  tudják  mi  lesz  és  erre  egy 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot fognak tenni. Ezt teljes mértékben kihúzták. Ez azt jelenti 
hogy a továbbiakban amit a minisztérium mond és az NSK aláír azt nekünk teljesíteni kell. 
Elmondja, hogy három lehetőség van. Az első hogy nem tudják ezt elfogadni, a második, hogy 
elfogadják és a harmadik lehetőség, hogy egyeztetéseket folytatnak az ő jogászaikkal, akik már 
kétszer dobták vissza ezt a dolgot. Mind a három lehetőség következményeket von maga után. 
Elmondja,  hogy  ez  egy  olyan  dolog,  ami  büntetőjogi  kategóriákat  karcol.  Költségvetési 
bűncselekménynek is  okot  adhat.  Nem megfelelően tájékoztatnak arról,  hogy a költségvetési 
pénzeket hogy használják fel, mert ugye nem tudják mire vállalnak kötelezettséget. Jogi akadálya 
ez lehet, ha egyszer esetleg számon kérik a Képviselő- testület döntését.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi, hogy más településekkel kapcsolatosan van-e információja?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Sehol nem merült  fel ez kérdésként. Beszélgetett jegyző kollegákkal és úgy gondolják, hogy 
természetes,  hogy  mindent  elvállalnak,  hisz  a  település  érdekében  fog  úgyis  működni  ez  a 
létesítmény. Nem érzik benne azt amit mi már megtanultunk, hogyan vállalunk kötelezettséget és 
hogyan  nem.  Beszélt  a  KIK  –el  is  telefonon,  az  ő  tudomásuk  szerint,  bár  ez  semmilyen 
állásfoglalásban nem jelent meg, ezt ők fogják üzemeltetni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Kötelezettséget vállalni úgy tudunk, ha tudjuk nyílván azt, amit vállalunk. Azon gondolkodott az 
este, amit kihúztak. Miért kell a feltéve? Ezt nem érti. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Képviselő- testület úgy szavazza meg hogy nem látja hogy ez mennyibe fog kerülni.    
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:



Kötelezettséget csak úgy vállalunk, ha ismerjük. Nem érti, miért van ott, hogy feltéve.. Őszintén 
megmondja,  hogy nyelvtanilag kötözködik.  Amit kihúztak szerinte  rendjén van.  Nyelvtanilag 
nem jó. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Függő beszédben kell értelmezni. Ezzel vállalod a kötelezettséget, hogy ezt vállalod. 
Majoros Csaba képviselő:
Gyakorlati oldalát megközelítve, idejönnek, felépítik, használatba veszi az iskola ezt a szép új 
tornatermet,  valószínűleg  a  KIK fogja  üzemeltetni.  Mit  kérhetnek,  amibe  beleroppanhat  egy 
önkormányzat? 
Erdős Zsolt képviselő:
De még ha olyat is kérnének, mit változtatna a lényegen? Ledózerolták az épületet azt most már 
fel kell építeni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Ez is nézőpontja a dolgoknak, van az a nézőpontja is hogy úgy kötelezettséget nem vállalunk 
hogy nem tudjuk mi az. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Szerinte nem is fognak úgy kötelezettséget vállalni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
De ha ezt aláírják akkor igen. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezi Erdeiné Hákli Ildikó képviselőt hogy, tudja-e hogy mit kérhetnek tőlünk?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Az az információjuk, hogy az önkormányzattól semmit nem fognak követelni. A KIK nem adja 
ki a kezéből.
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Akkor miért vették ki az összes KIK -es mondatot? Nem az volt benne hogy a KIK fogja 
üzemeltetni, hanem az üzemeltető. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Ki üzemeltethetné még a KIK –en kívül?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Véleménye, hogy önkormányzatokra nem fogják ezt hárítani, higgyék el, ahogy ismeri most a 
KIK működését.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
A sportközpont, mint olyan, az is állami kézben van. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Két nézőpont van, át kell gondolni, hogy milyen kötelezettséget vállalunk, a másik hogy úgyis a 
település érdekében működik. Miért várjuk azt, hogy valaki más fogja üzemeltetni, mikor ez a 
település az iskola érdekében működik és végül is ajándékba kapjuk az épületet és akkor tartsuk 
fent. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Egészen más felől látja ezt, amikor elkezdtek lobbizni ez iránt a tornaterem iránt akkor is csak az 
államiságról volt szó és azóta is nekik azt sugallják, hogy nem fogják kiadni a kezükből. Ő csak 
azt mondja, amit neki is mondanak, de lehet, hogy félrevezetés. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Jogi  szempontból  találgatunk.  Ezzel  kapcsolatban  lehetséges  annak  a  veszélye,  hogy  olyan 
költségvetési tételt vállalunk amit nem tudunk előre.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Ez tulajdonképpen nem egy pályázat, megigényelte azt a tornatermet 2013 februárjában először, 
utána  többször.  Megkapta több intézmény az országban,  iskolák kapták meg a mindennapos 
testnevelés  bevezetése  miatt.  Az  iskoláé  utána  kezdték  finomítani  ezt  a  dolgot  hogy  mégis 
település mert akkor a polgármesterek is joggal mondták hogy a falu vagy város is használhassa. 
Így jött képbe az önkormányzat. 
Erdős Zsolt képviselő:



Már csak ez az az egy pont van amit át kellene beszélni? Amíg nincs megállapodás a munkálatok 
sem kezdődhetnek el?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Igen. Valamint a közbeszerzésre is várunk.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Amit ő tud még, hogy a tűzivíztározó bekerült, elképzelhető hogy nem nekik kell fizetni. Nem 
nagy összegbe került eddig, van egy 60 ezer Ft-os tervezői díj illetve a gázkapacitás bővítéséhez 
egy  közel  90  ezer  Ft-os  számlát  küldtek  ki.  Érdeklődött  és  azt  hallotta  hogy  99%  -a  a 
településeknek akikhez kerülhetnek ezek a sportlétesítmények azok elfogadták. 
Majoros Csaba képviselő:
Nem  tudja  elképzelni,  hogy  olyan  nagydolgot  kérjenek,  ami  esetleg  megroppantana  egy 
önkormányzatot, vagy egy vállalhatatlan feladat lenne. Feladatalapú finanszírozás van ha adnak 
egy nagy terhet, akkor ahhoz a másik oldalának is meg kell állni a lábán.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Így gondolnánk.

Kiss Gyuláné képviselő:
A józanész azt gondolná. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
A Képviselő testületnek kell döntenie hogy vállalható e ez a kockázat vagy sem. Elmondta hogy 
jogilag mi lehet a vége, esetleg. Költségvetési pénzekről van szó ezt továbbra is hangsúlyozza, 
hogy egy ilyen kockázat, amit nem tudunk az mennyire vállalható. Ez a döntés a Képviselő- 
testületre tartozik. Nem szeretne beleszólni,  nem szeretné befolyásolni. Vannak pro és kontra 
érvek.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Kötelessége jegyző úrnak, hogy elmondja mindegyik oldalt. Megkérdezi, hogy elegen vannak-e 
a  döntéshez?  Határozatképesek  igaz,  de  nincs  jelen  Polgármester  Úr  valamint  Koroknai 
Képviselő Úr, felvállalják-e vagy kellenek ők is hozzá?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Határozatképes a testület. 
Erdős Zsolt képviselő:
Legrosszabb kimenetele az lehet, hogy lesz egy plusz kiadásunk a költségvetésben. Akár milliós 
nagyságrendű?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Erre nem tud mit mondani.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Amit Majoros Csaba képviselő mondott,  ha feladatot adnak akkor adnak hozzá azt is amiből 
fenntartható.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Véleménye hogy ezt az iskoláknak építik. Nem fogja azt mondani az önkormányzatnak, hogy 
üzemeltesd.
Majoros Csaba képviselő:
Egyetért. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Polgármester úr azt mondta, ha úgy dönt a testület, hogy még egy kör a jogászoknál áll elébe, de 
túl sok értelmét nem látja. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Két választás van, vagy visszamondjuk, a tornatermet vagy ezt elfogadjuk. 
Majoros Csaba képviselő:
Vállalhatónak  érzi  ezt  a  kockázatot.  Támogatja.  Többi  önkormányzatnál  ez  nem verte  ki  a 
biztosítékot és vannak benne kis települések is. 
Kiss Gyuláné képviselő:
Szkeptikus ebben a kérdésben, nem szeretné akadályozni ezt az egész dolgot mert ennek most 
már gurulnia kell. Pozitívan kell megítélni. Vannak kételyei, de támogatja. 



Dr. Kiss Gyula jegyző:
Mindenki  vegye  figyelembe  a  száraz  jogi  oldalát  is.  Kötelessége  felhívni  erre  mindenki 
figyelmét, hogy komolyabb háttere is van. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Ha nem szavazzák, meg akkor megy a jogászhoz még egyszer ez a szöveg és ő mit fog csinálni? 
Vagy lesz tornaterem vagy nem. Ezt érzi a helyzetből. 
Erdős Zsolt képviselő:
Megkérdezi, hogy a mi jogászunk állást foglalt ebben az ügyben?
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Nem!

Megérkezett Koroknai Béla Sándor képviselő.

Dr. Kiss Gyula jegyző:
Összefoglalja az eddig elhangzottakat. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Felvázolja a lehetőségeket. Elfogadják az NSK által javított szövegrészt, vagy nem, vagy pedig a 
jogászokkal egyeztetnek. 

Megkérdezi ki az aki el tudja fogadni az NSK által javasolt módosításokkal a megállapodást és 
felhatalmazni a polgármestert ennek aláírására? 

A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

141/2015.(XI.11.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határoz, 
hogy a Nemzeti Sportközpontok által kért módosítási javaslatban 
foglaltak  szerinti  változtatásoknak  megfelelően  fogadja  el  a 
Nemzeti Sportközpontok és Báránd Községi Önkormányzat között 
létrejött megállapodás (továbbiakban Megállapodás) módosítását.

A  fentieknek  megfelelően  a  Megállapodás  6.2.2.  pontjának 
szövege az alábbiak szerint módosul:

„Az NSK kijelenti és az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy 
az  NSK  a  Beruházás  megvalósításának  finanszírozásáról 
támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. 
Az NSK vállalja  a  támogatási  szerződésnek az Önkormányzatot 
érintő  rendelkezéseit  az  Önkormányzat  tudomására  hozza.  Az 
Önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Beruházás 
keretében létrejövő Létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével 
és  karbantartásával  kapcsolatos,  támogatási  szerződésben 
meghatározott kötelezettségeket teljesíti.”

A Megállapodás módosításokkal kiegészített egységes szerkezetét 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti formában fogadja 
el.

A  szükséges  intézkedések  megtételére  felhatalmazza  a 
Polgármestert és a Jegyzőt.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester



Dr. Kiss Gyula Jegyző

Nyílt  ülés  keretében  további  hozzászólás  nem hangzott  el.  Ulveczki  Lajosné  alpolgármester 
asszony az ülést bezárta, és zárt ülést rendelt el. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
    polgármester H.                    jegyző

Erdős Zsolt
képviselő
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