JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. november 25-én du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezető,
Balázs Andrea SzSzK intézményvezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 9 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr.Danka József és Korcsmáros Sándor
képviselőkre, melyet a testület 9 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az
elmúlt időszak és a két ülés közötti fontosabb eseményekről:
Elmondta, hogy november 17-én TOÖSZ ülésen vett részt Budapesten, ahol víz és
szennyvízrendszer üzemeltetéséről volt szó. Elhangzott, hogy a TRV üzemelteti a
viziközmüvek nagy részét, mely működik , de folyamatban van egy centralizáció, amely a
hulladékgazdálkodás területére is kiterjed. Egy holdingot hoznak létre, és már fel is
kérték az FVM-et . Nemzeti közszolgáltató fog működni, és ők fognak szerződést kötni a
Kft-vel, viszont a pénzt ők szedik be. Az árat a holding fogja meghatározni. Még nem
tudni, milyen lesz a hatása.
Czibere Lajos képviselő, nagyon reméli, hogy a Kft. meg fogja kapni a pénzét, és az is
lehet , hogy jobb lesz a működése.
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vonatkozásában is. A Magyar Államkincstár vezeti és kezeli a megyei önkormányzat
számláját, de van szándéka arra is, hogy minden önkormányzat számláját is az
államkincstár kezelje. Mi eddig is jól végeztük a dolgunkat, inkább azoknak az
önkormányzatoknál kellene ezt bevezetni, ahol nem jól csinálják a számlavezetést.
A reformétkeztetéssel kapcsolatban is több észrevétel érkezett, át kell ezt gondolni, mert a
gyerekek sok esetben éhez mennek haza, nem ízlik nekik, mivel nem elég fűszeres, így
egyre inkább megnő a nem ehető ételek száma.
Elmondta, hogy 2018-ra megszüntetik a közmunkaprogramot. Tudja, hogy a NAGISZ-nál
van felvételt, de a nádudvari emberek nem mennek oda dolgozni, mert nekik elég a
közmunkaprogramban elvégzett , vagy el nem végzett feladat, amiért
megkapják a
fizetést.
Csendes Ferenc képviselő, valóban van felvételt a NAGISZ-ba, de a nádudvari emberek
nem mennek oda, igy a környező településekről busszal szállítják az embereket dolgozni.
Kovács Lászlóné irodavezető, elmondta, hogy egy felmérés kapcsán hallotta, hogy
függőséget okoz a közmunka, mert itt jól elvannak, nem céljuk, hogy többet dolgozzanak.
Beke Imre polgármester, a továbbiakban elmondta, hogy a Képviselő-testület által
elfogatott ajánlattételi dokumentáció módosítását rendeltem el nyáron, amikor a szennyvíz
III. ütemének befejezésével kapcsolatban a kivitelezés után az útalapok helyreállítása,
megerősítése kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán a kiírást követően olyan helyzet
bekövetkezésével kellett számolni, amely szerint a befejezést mielőbb meg kell oldani, de
ugyanakkor a közbeszerzési eljárás miatt csúszás volt várható s kérdéses volt a szerződés
eredetileg tervezett határidőben való befejezhetősége. A szerződés teljesítésének
határideje a nem elszámolható munkatételek esetében az elszámolható munkatételek
befejezésének és a támogatás lehívhatóságának biztosítása érdekében módosult 2016.
tavasz végére. Ez sem a támogatás mértékét, sem az önerő mértékét, sem a munkák
elvégzését nem befolyásoló technikai jellegű pontosítás annak érdekében, hogy ne
veszítsünk el uniós és hazai forrású támogatási összeget.
Czibere Lajos képviselő, javasolta, hogy a Kövy Sándor utca végét közel 100 métert
aszfaltozzák le, igy legalább minden iskolai dolgozó be tud állni az iskolában kialakított
parkolóba.
Beke Imre polgármester, meg kell nézni, és ha van rá pénz, akkor meg kell csinálni.
Dr. Sós Csaba aljegyző, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a derecskei
ivóvízprogram záró rendezvénye 2015. 11. 30-án kerül megrendezésre.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a elmúlt időszak
és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a elmúlt időszak és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót 9 igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi
pontokra, és javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy fogadják el.
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A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 9 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Nádudvar
Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 4/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Jegyzői beszámoló a 2014. évi adóztatásról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
4./ Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ A Nádudvari Hírek felelős kiadó személyének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./A 2016. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra beérkezett
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./ Vélemény kialakítása a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi
körzetének megállapításához
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./ Javaslat a polgármester jutalmának meghatározására
Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
9./ Különfélék.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Nádudvar
Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 4/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet
jogszabályváltozás miatt kellett módosítani.
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szereplő rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság tárgyalta az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadják el.
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Nádudvar Város
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 4/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 25/2015. (XI.26.)
önkormányzat rendelete
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 1. pontjában és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 2. § (7) bekezdésében az „üzleti vagyonát” szövegrész helyébe a
„korlátozottan forgalomképes törzsvagyon” szövegrész lép.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében „az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet”
szövegrész helyébe a „az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
szövegrész lép.
(3) A rendelet 3. § (6) bekezdésében a „kétévente” szövegrész helyébe a „háromévente”
szövegrész lép.
(4) A rendelet 4. § (2) bekezdésében a „részben önállóan gazdálkodó” szövegrész helyébe
„az önállóan működő” míg a „vagyonkezelő” szövegrész helyébe a „vagyonhasználó”
szövegrész lép.
(5) A rendelet 5. § (6) bekezdésében a „az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek
bérletéről szóló 15/1999. (XI.21.) Ök. számú” szövegrész helyébe az „önkormányzat
tulajdonában álló lakások es helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 3/2007. (II.26.) önkormányzati” szövegrész lép.
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eszközök selejtezési szabályzatának” szövegrész helyébe „Az eszközhasználati
szabályzat” szövegrész lép.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy:
Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a helyi adórendelet módosítására azért került sor, mert régebben volt arról
szó, hogy a háziorvosok részére kedvezményt adunk, vagy mentességet . Nádudvaron 6
orvos van, akik itt dolgoznak, és elégedett velük a lakosság is, és mi is. Bízik abban,
hogy cserében ők is figyelnek ránk.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Közel két millió körüli
összegről van szó, amit a költségvetésbe be kell tervezni, ez elfogadható összeg.
Dr. Danka József ügyrendi
bizottság elnöke, az előterjesztésben foglalt rendeletmódositást a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
szerepelő rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal
elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
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önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 24/2013. (X.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és h) pontjaiban valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a helyi sajátosságok és igények, az önkormányzat önálló
gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes adóalanyok teherviselő képességének
figyelembe vételével a következőket rendeli el a helyi adókról szóló 24/2013. (X.18.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet a következő 5/A. §-al egészül ki:
5/A.§
Nádudvar Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4)
bekezdésében meghatározott adómentességet állapítja meg a háziorvos, védőnő vállalkozó
számára.
2. §
A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Jegyzői beszámoló a 2014. évi adóztatásról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
Vincze András jegyző, előterjesztést tett a jegyzői beszámoló a 2014. évi adóztatásról,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az
előterjesztést és az alábbi volt a megállapítása:
A külsők által fizetendő iparűzési adó ellenőrzésével kapcsolatban merült fel kérdés ,
melyre a választ meg is kapták. Van egyfajta ellenőrzés, de hogy hogyan teljesül a
bevallás a más kérdés. Tavaly egy vállalkozó adott be 30 napnál hosszabb
tevékenységet végző munkáról bevallást, de ettől jóval több van. Az APEH-hoz is kötelező
ezt a tevékenységet bejelenteni, és ott is utána lehet nézni ennek.
Az őstermelők csuszásokkal, de beadják a bevallásukat.
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küldeni kell az adóhivatalhoz behajtás végett.
A mezőőri járulék fizetéssel kapcsolatban elmondta,hogy nehéz ugyan nyomon követni,
mert nem tudják ki használja a földet. Az MVH-hoz bejelentési kötelezettsége van a
földtulajdonosnak, ott van nyilvántartás, utána kell nézni.
Idegenforgalmi adó mértéke nagyon csekély, nem érdemes kivetni, hisz nem is itt
hasznosul.
A bizottságnak az volt a véleménye, hogy olyan kismértékű adótartozásról szóló értesítést
nem kell kiküldeni, ami kevesebb, mint amibe a postai költség kerül.
Mindezekkel együtt az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, idegenforgalmi adó bevételt talán ugy lehetne serkenteni , ha
létrehoznánk egy egy célt és arra az adózó pályázhatna.
Mivel több hozzászólás és észrevétel nem volt , javasolta a képviselő-testület tagjainak,
hogy az előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi helyi adók alakulásáról
szóló jegyzői beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítson az
adóhátralékok összegének csökkentése érdekében az adóhatósági és végrehajtási
feladatok maradéktalan érvényesítésére.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

143/2015. (XI.25.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi helyi adók alakulásáról
szóló jegyzői beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítson az
adóhátralékok összegének csökkentése érdekében az adóhatósági és végrehajtási
feladatok maradéktalan érvényesítésére.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető
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Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi
belső ellenőrzési tervének elfogadására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, mivel észrevétel és hozzászólás nem volt, javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadja az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervét.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltak alapján az érintetteket értesítse ki.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2015. (XI.25.)
Önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadja az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervét.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltak alapján az érintetteket értesítse ki.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Hírek felelős kiadó személyének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-9Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Hírek felelős kiadó
személyének módosítása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja, hogy a költségvetésben a bevétel és a kiadás a művelődési háznál legyen
átvezetve, az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár mindenkori igazgatóját kinevezi a Nádudvari Hírek városi közéleti lap
kiadásért felelős személynek 2016. január 1-től visszavonásig.
Ezzel egyidejűleg az újságra fordított támogatási összeget, a befolyó bevételekkel
(hirdetési bevétel, valamint a Magyar Postától származó előfizetési és árus példányok
utáni bevétel) egyeztetett módon a megbízott intézménynek átengedi. Egyidejűleg minden,
a lap kiadásával járó terhet és költséget is átruház az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtárra.
A Nádudvari Hírek kiadásával kapcsolatos kiadások és bevételek 2016. január 1-től az
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetésében kerülnek
feltüntetésre.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2003. (III.03.) Ök. sz. határozatát
visszavonja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban értesítse
Tóthné Budaházi Juditot az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2015. december 4. illetve folyamatos
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2015. (XI.25.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár mindenkori igazgatóját kinevezi a Nádudvari Hírek városi közéleti lap
kiadásért felelős személynek 2016. január 1-től visszavonásig.
Ezzel egyidejűleg az újságra fordított támogatási összeget, a befolyó bevételekkel
(hirdetési bevétel, valamint a Magyar Postától származó előfizetési és árus példányok
utáni bevétel) egyeztetett módon a megbízott intézménynek átengedi. Egyidejűleg minden,
a lap kiadásával járó terhet és költséget is átruház az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtárra.

- 10 A Nádudvari Hírek kiadásával kapcsolatos kiadások és bevételek 2016. január 1-től az
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetésében kerülnek
feltüntetésre.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2003. (III.03.) Ök. sz. határozatát
visszavonja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban értesítse
Tóthné Budaházi Juditot az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2015. december 4. illetve folyamatos
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 2016. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2016. évre kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálására, melynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testületnek.
Sajnos egyre kevesebben igényelnek támogatást, ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb
gyermek van. Régen 100 fő volt, most 32 fő igénylő van.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Megjegyezte, hogy lehetne az egy főre eső
jövedelemhatárnál egy felső határt húzni, ami fölött nem adnak támogatást.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális sport és idegenforgalmi bizottság elnöke,
minden gyerek kapott támogatást, és még ha az egyetem is ad, akkor az már nagy
segítség, kitelik belőle egy jegyzet.
Czibere Lajos képviselő, valós jövedelem, nem biztos, hogy mindenkinek annyi, amit
közölt. Nehéz ezt vizsgálni, bár a vállalkozóknál más.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójában, a határozat
mellékletében felsorolt pályázókat, A típusú pályázat alapján a 2015-2016-ös tanév
második és a 2016-2017-os tanév első félévében, a B típusú pályázat alapján a 20152016-os tanév második felében, valamint a 2016-2017 tanévben az ott feltüntetett
összeggel támogatja.

- 11 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megítélt támogatások rögzítéséről,
valamint a támogatás címzettjeinek, valamint a Támogatáskezelő szervezetnek a
támogatásokról történő értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Beke Imre polgármester

Melléklet a …./2015. (…...) Ök. sz. határozathoz
Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat összegére

Támogatás javasolt összege: 4.800 forint/hó
Név

Egy főre jutó jövedelem
28.500 forint alatt
13.471 forint

1

Tömöri Fanni

Cím
Galambos u. 10.

2

Tömöri József

Galambos u. 10.

13.471 forint

3

Bényei Piroska

Kiskert u. 6.

20.757 forint

4

Horváth Csilla

Lukács D. u. 32.

27.128 forint

Támogatás javasolt összege: 4.000 forint/hó

1

Horváth Nikolett

Nádas u. 13.

Egy főre jutó jövedelem
28.501 és 42.750 forint
között
29.297 forint

2

Szathmári József

József A. u. 22.

34.066 forint

3

Czibere Réka

Rákóczi u. 4.

36.297 forint

4

Elek Veronika Zsuzsa

Malom u. 2.III. em.

36.351 forint

5

Elek Zsófia Erika

Malom u. 2.III. em.

36.351 forint

6

Vasas Barnabás

Pacsirta u. 5.

36.440 forint

7

Tasi Gábor

Nyíl u. 3.

37.079 forint

8

Lovas Fruzsina

Puskin u. 16.

40.833 forint

Név

Cím

- 12 Támogatás javasolt összege: 3.300 forint/hó
Név

Cím

1

Lajtos Boglárka

Hortobágy u. 6.

Egy főre jutó jövedelem
42.751 és 57.000 forint
között
43.838 forint

2

Cseh Sándor (B tipus)

Rákóczi F. u. 99.

45.407 forint

3

Szabó Dóra Éva

Dohány u. 11/B.

48.096 forint

4

Czibere Nóra

Kossuth u. 89.

48.745 forint

5

Nagy Nikolett

Ady E. u. 18.

50.198 forint

Támogatás javasolt összege: 2.500 forint/hó
Név

Cím

1

Szegedi Lilla

Puskin u. 37/B.

Egy főre jutó jövedelem
57.001 és 71.250 forint
között
61.622 forint

2

Móré Dóra

Mónus I. u. 23.

63.541 forint

3

Kocsis Adrien

Somogyi B. u. 50.

64.972 forint

4

Tőzsér Tünde

Kölcsey F. u. 28.

65.353 forint

5

Vona Nándor Imre

Lukács D. u. 10.

68.447 forint

6

Zelízi Dóra

Károlyi S. u. 66.

69.370 forint

Támogatás javasolt összege: 1.500 forint/hó

1

Név
Csébi Dávid

Cím
Kossuth u. 17.

Egy főre jutó jövedelem
71.250 forint felett
75.076 forint

2

Dobi Ildikó Anett

Kinizsi u. 13.

76.250 forint

3

Kerékgyártó Márk

Kossuth u. 83.

78.425 forint

4

Lovas Dávid

Lukács D. u. 63.

85.573 forint

5

Kovács Mátyás

Mészáros L. u. 21.

90.511 forint

6

Ugrai Ákos

Rákóczi u. 89.

92.307 forint

4

Lőrinczi Réka

Rákóczi F. u. 74.

268.159 forint

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2015. (XI.25.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójában, a határozat
mellékletében felsorolt pályázókat, A típusú pályázat alapján a 2015-2016-ös tanév
második és a 2016-2017-os tanév első félévében, a B típusú pályázat alapján a 20152016-os tanév második felében, valamint a 2016-2017 tanévben az ott feltüntetett
összeggel támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megítélt támogatások rögzítéséről,
valamint a támogatás címzettjeinek, valamint a Támogatáskezelő szervezetnek a
támogatásokról történő értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Beke Imre polgármester

Melléklet a 146/2015. (XI.25.) Ök. sz. határozathoz
Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat összegére

Támogatás javasolt összege: 4.800 forint/hó
Név

Egy főre jutó jövedelem
28.500 forint alatt
13.471 forint

1

Tömöri Fanni

Cím
Galambos u. 10.

2

Tömöri József

Galambos u. 10.

13.471 forint

3

Bényei Piroska

Kiskert u. 6.

20.757 forint

4

Horváth Csilla

Lukács D. u. 32.

27.128 forint
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1

Horváth Nikolett

Nádas u. 13.

Egy főre jutó jövedelem
28.501 és 42.750 forint
között
29.297 forint

2

Szathmári József

József A. u. 22.

34.066 forint

3

Czibere Réka

Rákóczi u. 4.

36.297 forint

4

Elek Veronika Zsuzsa

Malom u. 2.III. em.

36.351 forint

5

Elek Zsófia Erika

Malom u. 2.III. em.

36.351 forint

6

Vasas Barnabás

Pacsirta u. 5.

36.440 forint

7

Tasi Gábor

Nyíl u. 3.

37.079 forint

8

Lovas Fruzsina

Puskin u. 16.

40.833 forint

Név

Cím

Támogatás javasolt összege: 3.300 forint/hó
Név

Cím

1

Lajtos Boglárka

Hortobágy u. 6.

Egy főre jutó jövedelem
42.751 és 57.000 forint
között
43.838 forint

2

Cseh Sándor (B tipus)

Rákóczi F. u. 99.

45.407 forint

3

Szabó Dóra Éva

Dohány u. 11/B.

48.096 forint

4

Czibere Nóra

Kossuth u. 89.

48.745 forint

5

Nagy Nikolett

Ady E. u. 18.

50.198 forint

Támogatás javasolt összege: 2.500 forint/hó
Név

Cím

1

Szegedi Lilla

Puskin u. 37/B.

Egy főre jutó jövedelem
57.001 és 71.250 forint
között
61.622 forint

2

Móré Dóra

Mónus I. u. 23.

63.541 forint

3

Kocsis Adrien

Somogyi B. u. 50.

64.972 forint

4

Tőzsér Tünde

Kölcsey F. u. 28.

65.353 forint

5

Vona Nándor Imre

Lukács D. u. 10.

68.447 forint

6

Zelízi Dóra

Károlyi S. u. 66.

69.370 forint

Támogatás javasolt összege: 1.500 forint/hó

1

Név
Csébi Dávid

Cím
Kossuth u. 17.

Egy főre jutó jövedelem
71.250 forint felett
75.076 forint

2

Dobi Ildikó Anett

Kinizsi u. 13.

76.250 forint

3

Kerékgyártó Márk

Kossuth u. 83.

78.425 forint

4

Lovas Dávid

Lukács D. u. 63.

85.573 forint

5

Kovács Mátyás

Mészáros L. u. 21.

90.511 forint

6

Ugrai Ákos

Rákóczi u. 89.

92.307 forint

4

Lőrinczi Réka

Rákóczi F. u. 74.

268.159 forint

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Vélemény kialakítása a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
felvételi körzetének megállapításához
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett vélemény kialakítása a Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének megállapításához, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke , a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek .
A tanulók létszáma az előzőekhez képest változott , ezért lett most kevesebb fő.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő Kövy Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolába járó, hátrányos helyzetű tanulók száma 250. Az
intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.

- 16 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felvételi körzettel kapcsolatban
kialakított véleményét írásban küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2015. (XI.25.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő Kövy Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolába járó, hátrányos helyzetű tanulók száma 250. Az
intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felvételi körzettel kapcsolatban
kialakított véleményét írásban küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, a következő napirenddel kapcsolatban érintettséget jelentett be,
igy elhagyta az üléstermet.
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmának meghatározására
Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
Réz Szilárd alpolgármester, előterjesztést tett a polgármester jutalmának
meghatározására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, elmondta, hogy
jogszabály teszi lehetővé a polgármester jutalmazását, illetve annak mértékét.
Javasolja a bizottság, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jutalmazzák a
polgármester egész éves munkáját, melyet ezúton kívánnak megköszönni.
Czibere Lajos képviselő, kiváló munkát végzett a polgármester, melyet ő is megköszön és
elfogadja az előterjesztésben foglaltakat. Kérdésként vetette fel, hogy az intézmények
dolgozói, a hivatal dolgozói és a Kft dolgozói kaphatnak –e jutalmat a végzett
munkájukért?
Vincze András jegyző, igyekeznek a lehetőségekhez mérten elismerni a munkát a
munkáltatók, mind a hivatal dolgozói és az önkormányzati intézmények dolgozóival
kapcsolatban. A Kft dolgozói a Kft. ügyvezetőjének hatáskörébe tartoznak.

- 17 Csendes Ferenc képviselő, van a KFt-nek erre a célra elkülönített kerete, és ha majd
teljesített, akkor lehet jutalmat fizetni .
Réz Szilárd alpolgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Nádudvar Város
Önkormányzat és Intézményei 2015. évi eddig elért eredményes gazdálkodását, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § felhatalmazása
alapján, 1.346.000.-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű jutalmat
állapít meg Beke Imre polgármesternek.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának a folyósítása
érdekében szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

148/2015.

(XI.25.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Nádudvar Város
Önkormányzat és Intézményei 2015. évi eddig elért eredményes gazdálkodását, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § felhatalmazása
alapján, 1.346.000.-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű jutalmat
állapít meg Beke Imre polgármesternek.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának a folyósítása
érdekében szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

Beke Imre polgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma: 9 fő
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Tárgy: A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vincze András jegyző, elmondta, hogy az Országgyűlés a szociális és gyermekvédelmi
törvényt módosította, melyben 2016. január 1-vel megváltoztatja a családsegítés,
gyermekjóléti ellátás ellátásának rendjét, igy ez a feladatot önállóan , vagy pedig
intézmény keretein belül lehet ellátni. Hosszú tárgyalások, egyeztetések után javasolja a
hivatal vezetése, hogy maradjon a régi helyen a feladatellátás, hisz eddig is jól ellátták a
feladatot.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, elmondta, hogy a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiakat állapították meg:
A szociális és gyermekvédelemmel kapcsolatos törvény módosítását 2015. Juliusában
fogadta el az Országgyűlés, mely szerint a családsegítés feladatat csak a gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan lehet ellátni település szinten. Járási szinten család és
gyermekjóléti központ keretében. Strukturálisan változott. Fő oka, hogy az állami pénzeket
kivonják, Nádudvar 12 milliós állami támogatást kapott. A jövőben
lakosságszám
arányosan fognak állami támogatást adni.5 ezer főre ad egy létszámot, és azt
finanszírozza. Nádudvar esetében 1.8 létszám, 5 millió forintot jelent, jóval kevesebb mint
az előző évi állami támogatás.
A kormányhivatal ellenőrizte a családsegítés és gyermekjóléti feladatot Nádudvaron, első
sorban a szakmai létszámot, hat álláshely van, ebből két fő elment a gyermekjóléti
szolgálattól, 1 fő az iskolában van, 1 fő a Járási Hivatalhoz került, . most 4 fő maradt. A
feladatellátás szűkül, de nem olyan mértékű, mint az elvonás.
Most az a kérdés, hogy milyen módon kívánja ellátni ezt a feladatot a társulás, másik két
települése, nekik kell dönteni, hogy maradnak –e itt Nádudvaron.
A helyiséget biztosi tani kell , most 12 m2-en 3 fő dolgozik, bár ígéret volt arra, hogy az
SZSZK melletti lakóházat felújítják, de eddig ez nem történt meg.
Hiányzik ebből az anyagból , hogy hány fővel és milyen módon kívánják ellátni ezt a
feladatot. A Kormányhivatal ajánlotta , hogy feladat ellátási szerződést kössön az
önkormányzat az SZSZK-val, mert ez már egy meglévő intézmény, és sokkal kevesebb
utánajárás (működési engedély, törzskönyv, stb.) lenne, mintha például az óvodával ,
mint önkormányzati intézménnyel kötne szerződést a gyermekjóléti és családsegítési
feladatok ellátásra . Nagyon rövid az idő ennek megoldására, november 30. Rövid időn
belül a létszámot is meg kell határozni, amit az Önkormányzat fizet, majd egyeztetés után
ismét a testület elé kell hozni. Mindezeket a bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek az előterjesztést.
Csendes Ferenc képviselő, nem érti ezt, hisz jelenleg is társulásban látják el ezt a
feladatot.
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ellátható a családsegítési és gyermekjóléti feladat. Feltételezhetően engedte volna a közös
önkormányzati hivataloknak, ha ugy döntenek, hogy közösen becsatlakoznak ide
Nádudvari társuláshoz,de másképp döntöttek, - érti itt ez alatt Nagyrábét és Bárándot megvalósítható lett volna,velük kiegészülve.
A legegyszerűbb, ha 2016. január 1-től a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
Társulással a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatainak ellátására feladat
ellátási szerződést kötünk. Igy egyszerűbb lesz, mert csak a működési engedélyt kell
módosítani.
Beke Imre polgármester, társulásban látták el a feladatot, két fővel kevesebb most a
létszám. Nádudvaron igaz szűkös helyen van most a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgálat, de van elképzelés, de még árajánlatot nem kaptak a TVG Kf-től. Ez az SZSZK
szomszédságában és ezt kellene alkalmassá tenni erre a célra.
Volt szó arról is, hogy a régi GAMESZ irodába, de ezt a helyiséget a rendőrség is kéri.
Azt még nem tudni, hány fő fogja ellátni a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat, de a
négy főt azt soknak tartja.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltaka az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy társulási megállapodást írja
alá.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2015. (

) Ök. sz. határozathoz

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
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
Preambulum
Nádudvar Város Önkormányzata
Székhely: 4181 Nádvar, Fő út 119 sz.
Képviselője: Beke Imre polgármester
Lakosságszám: 9203 fő

- 20 Tetétlen Község Önkormányzata
Székhely: 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. sz.
Képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester
Lakosságszám: 1384 fő
Bihardancsháza Község Önkormányzata
Székhely: 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. sz.
Képviselője: Major József polgármester
Lakosságszám: 193 fő
mint tagok jelen Társulás útján közösen látják el a Társult települések közigazgatási
területén a megállapodásban meghatározott szociális alapellátási feladatok körébe tartozó:
-

Házi segítségnyújtást
Nappali ellátást
Étkeztetést

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás, feladat-ellátási szerződés alapján
látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást Nádudvar közigazgatási területén.
I. Fejezet
I.
Általános szabályok
(1) A társulás neve: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban:
Társulás)
(2) A Társulás székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
(3) A Társulás jogállása: önálló jogi személy.
II.
(1) A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a
Preambulumban rögzített feladataikat.
(2) A Társulás a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központon (4181 Nádudvar, Fő út 48.) (továbbiakban: Szociális
Szolgáltató Központ) keresztül látja el:

2.1.) Az abban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően
gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján:
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- Étkeztetésről
- Házi segítségnyújtásról
- Nappali ellátásról
2.2.) Nádudvar közigazgatási területére kiterjedően Nádudvar Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
- Családsegítésről
2.3.) Nádudvar közigazgatási területére kiterjedően Nádudvar Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény szerinti
- Gyermekjóléti szolgálatról
III.
Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.
IV.
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagoknak
minősített többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás
- jóváhagyásához,
- módosításához,
- megszüntetéséhez.

mindegyikének

V.
(1) A társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, a
tagönkormányzatok kiválhatnak, ha legalább hat hónappal korábban erről az adott
önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel döntést hozott. A döntésről a
társulási tanácsot írásban értesíteni kell.
(2) A csatlakozás és kiválás jóváhagyásáról, a társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei minősített többséggel döntenek, a nyilatkozat kézhezvételét követő
legközelebbi rendes ülésen.
(3) Kiválni – a társulási célt nem veszélyeztetve – csak ezen megállapodással elfogadott
eljárási rend szerint lehet. A társulásból kiválni szándékozó önkormányzatnak az erre
vonatkozó képviselő-testületi határozatát, a kiválást megelőző 6 hónappal korábban,
írásban kell a társuláshoz benyújtani azzal, hogy kiválni csak a következő év január 1jével lehet.
VI.
A társulási megállapodás módosítását, bármely tagönkormányzat kezdeményezheti a
társulási tanácsnál írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi
határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén
döntést hoz.
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(1) Jelen társulás megszűnik:
 ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;

ha a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntéssel azt
elhatározza;
 a törvény erejénél fogva;
 a bíróság jogerős döntése alapján.
(2) A társulás megszűnése és kiválás esetén a tagok kötelesek 60 napon belül elszámolni
egymással. A társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a
társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján
történik. A költségek elszámolását a társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig kell
elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást a székhely önkormányzat polgármestere küldi
meg a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
VIII.
A társulási tanács dönt azon tagönkormányzat társulásból történő kizárásról, amely
folyamatosan 6 hónapnál hosszabb ideig nem vesz részt a társulási tanács ülésein.
IX.
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.
X.
A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott hatáskörökben.
XI.
A Társulási Tanácsban Nádudvar Város Önkormányzata 2 szavazattal, Tetétlen Község
Önkormányzata és Bihardancsháza Község Önkormányzata 1-1 szavazattal rendelkezik.
Szavazni személyesen lehet.
XII.
(1) A Társulási Tanács elnököt választ soraiból. Az elnök megbízatása a helyi
önkormányzati képviselők választási ciklusa végéig szól.
(2) A választás napját követő 15 napon belül tisztújító ülést kell összehívni. A tisztújító
ülést Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés
kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.
XIII.

(1) Az elnök képviseli a Társulást. Akadályoztatása esetén a Társulási Tanács mindenkori
alelnök helyettesíti. Az alelnököt a Társulási Tanács választja soraiból.
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hívja össze és vezeti.
(3) Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább három alkalommal
- a társulási tanács által meghatározott időpontban
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó indítványára
(4) A Társulási Tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza.
XIV.
(1) A Társulási Tanács határozatképességét minden döntés előtt meg kell állapítani.
(2) A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van. A javaslat
elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
(3) A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
(4) A Társulási Tanács minősített többséggel hoz határozatot:
a) elnök, alelnök megválasztásáról,
b) az intézmény alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, a
házirendjének, és jogszabályszerinti beszámolójának elfogadásáról
c) a társulás költségvetésének elfogadásáról, a költségvetés végrehajtásának
és a pénzmaradvány elszámolása kérdésében a döntés meghozataláról,
d) a társulás által benyújtott pályázat elfogadásáról,
e) tagönkormányzat Társulásból történő kizárásáról.
XV.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre az önkormányzatok
képviselőtestületi ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
vezetőjének.
XVI.
(1) A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei
között a Tanács maga állapítja meg.
(2) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése, gazdálkodási feladatok ellátása) a Nádudvari Polgármesteri Hivatal látja el. A

szociális Szolgáltató Központ gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására, Nádudvar
Város Önkormányzata pénzügyi tárgyú szabályzatai vonatkoznak.
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(1) A Társulási Tanács látja el - a tagönkormányzatok illetékességi területére vonatkozóan
- a jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi
döntéshozatalt, ideértve a feladat ellátásához szükséges vagyon feladat ellátási célú
használatával kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó döntéseket is.
(2) A Társulás az étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat a nádudvari székhelyű Szociális Szolgáltató
Központtal látja el.
(3) A Társulás – a megállapodás aláírásakor meglévő a feladat ellátását szolgáló –
ingatlanának, ingóságainak tulajdonjoga az adott települések önkormányzata tulajdonát
képezik. A Társulás ingó és ingatlan tulajdonnal a társulási megállapodás aláírásakor
nem rendelkezik. A tulajdonnal csak a tulajdonos jogosult rendelkezni. A társult
tagönkormányzatok a társulás részére vagyont nem adnak át, de vagyonukkal biztosítják
a feladatellátását.
(4) A Szociális Szolgáltató Központ:
- Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 48. sz. hrsz.: 1754
- Telephelyei/területi irodái:
a) 4184 Tetétlen , Rákóczi u. 1. sz. hrsz.: 427
b) 4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz. hrsz.: 129
(5) Az (1) bekezdésben megállapított döntési jogkör kiterjed a Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására. A Szociális Szolgáltató Központ
vezetője feletti egyéb munkáltatói jogkört az Intézményfenntartó Társulás Elnöke
gyakorolja. A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének kinevezéséről a Társulási Tanács
dönt – azzal, hogy a tagönkormányzatok véleményezési jogot gyakorolnak.
(6) A Társulás tetétleni feladatait a tetétleni, míg a bihardancsházi feladatait a
bihardancsházi telephelyén keresztül látja el.
(7) Az intézményvezető-helyettes feletti munkáltatói jogkört a Szociális Szolgáltató Központ
vezetője látja el. A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettes kinevezéséről
az intézményvezető dönt.
(8) A működtetett szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására a Szociális
Szolgáltató Központ nádudvari székhelyén és a telephelyeken foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogkört a Szociális Szolgáltató Központ vezetője gyakorolja. A telephelyen
foglalkoztatott dolgozók feletti egyéb munkáltatói jogkör gyakorlását az intézményvezető
belső szabályzatban átruházhatja az egységvezetőkre.
(9) A társult településen közalkalmazotti vagy egyéb munkajogi jogviszonyban
foglalkoztatottak kinevezése, felmentése, megbízási vagy egyéb szerződéssel történő
foglakoztatása esetén az adott települési önkormányzat polgármesterét egyetértési jog illeti
meg.
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Házi segítségnyújtás
XVIII.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Nádudvar város, Tetétlen község és Bihardancsháza
község közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 63. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM
számú rendelet 25. §-ában meghatározott „házi segítségnyújtás” szociális
alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat ellátja.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a szociális gondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a tagtelepüléseken adottak, a továbbiakban
a működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat
saját forrását használja.
Nappali ellátás
XIX.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Nádudvar város, Tetétlen község és Bihardancsháza
község közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 65/F. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM
számú rendelet 74-80. §-ában meghatározott „nappali ellátás” szociális alapszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos feladatokat ellátja.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a szociális gondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a tagtelepüléseken adottak, a továbbiakban
a működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat
saját forrását használja.

- 26 Étkeztetés
XX.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Nádudvar város, Tetétlen község és Bihardancsháza
község közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 62. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM
számú rendelet 20. §-ában meghatározott „étkeztetés” szociális alapszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos feladatokat ellátja.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a családgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
A társulási megállapodás, valamint jelen megállapodás alapján költségvetésének
keretében igényli és elszámolja Magyarország mindenkori költségvetési törvényében az
erre a feladatra biztosított állami támogatást. Az étkeztetés működtetése normatíva
felhasználásával történik, figyelembe véve az adott településen működő alkalmazottak
béreit és járulékait, valamint a tárgyi feltételek biztosításához szükséges dologi
kiadásokat.
A Társulás a feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatás igénylését, felhasználását és
elszámolását a mindenkori költségvetési törvény szabályai szerint látja el.
(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a Nádudvaron adottak. Tetétlen és
Bihardancsháza vásárolt szolgáltatással biztosítja a feladat ellátását. A továbbiakban a
működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat
saját forrását használja.
Családsegítés

XXI.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata Nádudvar város közigazgatási
területén -Nádudvar Város Önkormányzata és a Társulás által megkötött feladat-ellátási
szerződés alapján - a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 64. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM számú rendelet
30. §-ában meghatározott „családsegítés" szociális alapszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos feladatokat látja el.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a családgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével. A családsegítés működtetése állami támogatás felhasználásával történik,

figyelembe véve az adott településen dolgozó alkalmazottak béreit és járulékait, valamint a
tárgyi feltételek biztosításához szükséges dologi kiadásokat.
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(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei adottak,
Nádudvaron a nádudvari
székhelyen alkalmazásban lévő családgondozók látják el a feladatot.
Gyermekjóléti szolgáltatás

XXII.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata Nádudvar város,
közigazgatási területén -Nádudvar Város Önkormányzata és a Társulás által megkötött
feladat-ellátási szerződés alapján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI tv. 39. §-ában, illetőleg a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. §-ában rögzített
„gyermekjóléti szolgáltatás" igénybevételével kapcsolatos feladatokat látja el.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a családgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a Nádudvaron adottak a nádudvari
székhelyen alkalmazásban lévő szakemberek látják el a feladatot.
XXIII.
(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92.§ (1)
bekezdés b.) pontja alapján önkormányzati rendelet megalkotására a tag önkormányzatok
Nádudvar Város Önkormányzatát jelölik ki.
(2) A társulási megállapodásban meghatározott szociális alapellátási feladatok esetében a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról a Nádudvar Város Önkormányzata által alkotott rendelet valamennyi
tagönkormányzat illetékességi terültére kiterjed és kötelezően alkalmazandó.
(4) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeleteiben meghatározott díjak
rendeleti megállapítása és módosítása előtt beszerzi Tetétlen Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
véleményét.
III. Fejezet
Elszámolási szabályok
XXIV.
(1) A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti
önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja - pályázati támogatásból
finanszírozott ellátások kivételével – a házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés

feladatokra biztosított állami támogatást és a Társulás révén történő feladatmegoldásra
tekintettel az állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása
alapján. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az
- 28 intézmények működtetéséhez szükséges államtól megérkezett nettó finanszírozású állami
támogatás továbbításáról az intézmény felé.
(2) Az állami támogatásokon kívül az intézményi működési bevételek, a pályázati
támogatások, valamint a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása nyújtanak
fedezetet a társulási megállapodásban meghatározott feladatok és az Intézmény
működésének ellátására.
(3) Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési
önkormányzati telephelynél kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói)
alapján az állami támogatás igénylése történt.
(4) Nádudvar Város Önkormányzat, Tetétlen Község Önkormányzat és Bihardancsháza
Község Önkormányzat képviselő-testülete a társulás működtetésével kapcsolatosan az
előző év január 01. napján érvényes lakosságszám alapján 10 forint/lakos pénzügyi
fenntartási hozzájárulást fizetnek. Az összeg egyösszegű átutalásáról minden
önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül
gondoskodik a Társulás székhelyére történő átutalásáról.
A pénzügyi fenntartási hozzájárulás nem teljesítése esetén írásbeli felszólítást követőn, ha
az eredményre nem vezetett, a Társulás székhely önkormányzat azonnali beszedési
megbízásra jogosult a tagdíj összegének erejéig a fizetési kötelezettséggel terhelt
tagönkormányzatok bankszámlájára.
Jelen szakaszban meghatározott fizetési kötelezettségeket biztosító inkasszóra jogosító
felhatalmazó levelet jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül egymás
rendelkezésére bocsájtják.
(5) A társult önkormányzatok által vállalt a feladatellátást biztosító pénzügyi hozzájárulás,
amely a feladatellátást biztosító állami költségvetési támogatás feletti tagönkormányzatok
által fizetendő hozzájárulás (továbbiakban: feladat-ellátási hozzájárulás) nem teljesítése
esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy a társulás – ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás
nem kerül kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali
beszedési megbízást nyújtson be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más
inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében aláírásra jogosult
személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be a számlavezető
pénzintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a számlavezető pénzintézetet a társulás által
benyújtott beszedési megbízás teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó
nyilatkozatot a számlavezető pénzintézetük felé jelen társulási megállapodás aláírását
követő 30 napon belül kötelesek benyújtani, majd a felhatalmazó nyilatkozat számlavezető
pénzintézet által ellenjegyzett példányát, az ellenjegyzett nyilatkozat kézhezvételét
követően, soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül kötelesek a társulás részére eljuttatni.
Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a
Társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvényben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámolásra.
A társulás tagjainak több, mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a ráeső közös

költséget 6 hónapon át nem fizeti meg és ezen kötelezettségének ismételt írásbeli
felszólításban közölt határidőben sem tett eleget.
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telephelyek, ellátottak számára nyitva álló helyiségek, területi irodák ingatlanaira,
épületeire, gépjárműveire annak berendezési és felszerelési tárgyaira, térítésmentes
használati jogot biztosít társulási tagságának fennállásáig. Az épületek karbantartási,
felújítási, állagmegóvási feladatai a tulajdonos önkormányzatokat terheli, annak fedezetét
saját költségvetésükben biztosítják.
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.
(7) A társulás működése alatt keletkezett közös vagyon (pl. pályázati útján) a Társulás
székhely önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra. A közös feladat ellátás
megszűnése esetén a közös vagyont a szerzésben együttműködő tagok elsődlegesen a
hozzájárulásukkal arányosan, ennek hiányában a lakosságszámuk arányában osztják
meg.
(8) A székhelyen, telephelyeken, ellátottak számára nyitva álló helyiségben
foglalkoztatottak számára a Szociális Szolgáltató Központ a közalkalmazotti törvényben
meghatározott bért, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott
költségvetési rendeletben foglaltak szerint egységesen biztosítja. Az egyes
telephelyeken/területi irodákon pályázat útján megvalósított fejlesztések, beruházások
önerejét a telephely/területi iroda szerint illetékes önkormányzat biztosítja.
XXV.
(1) A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges - állami
költségvetési támogatással nem fedezett - költségeket a saját működési területükön lévő
telephely többlet működési költségei tekintetében évente külön - külön saját költségvetési
rendeleteikben biztosítják. A hozzájárulásokat a társult települések a tárgyévben
negyedévente a negyedév első hónapja 5. napjáig egyenlő részletekben utalják át a
Társulás nádudvari székhelyű Szociális Szolgáltató Központja 11738149-15762173
számú fizetési számlájára.
(2) 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.
XXVI.
(1) A Társulási Tanács elnöke, a feladatellátás költségvetési koncepcióját és költségviselési
tervezetét - a tervezés időszakában - egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.
(2) A közös feladatellátás költségvetési koncepciójának, költségvetésének összeállítására,
a zárszámadás elvégzésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell elvégezni.
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetési, illetve
zárszámadási rendeletébe épül be.
(4) A Társulás gazdálkodását az államháztartásról szóló jogszabályok mellett az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000
(XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
XXVII.
(1) A Társulási Tanács elnöke a Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról minden év április 15. napjáig beszámol a
Társulási Tanácsnak.
(2) Az intézmény munkájáról az intézményvezető évente beszámol a társult
önkormányzatok Képviselő-testületének.
(3) A Társulási Tanács által elfogadott zárszámadást Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete saját zárszámadásával együtt fogadja el. Ez alapján a munkaszervezet
április 30-ig elkészíti a beszámolási évről a pénzügyi elszámolást.
(3)
A társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőrzés keretében történik. A
társulás elnöke a társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
szerint gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatokat, mint a munkaszervezet által
ellátandó feladatot a Nádudvari Polgármesteri Hivatal útján látja el a Társulás.
A társulási tanács a társulást érintően a tagjai által közvetlenül is végezhet célszerűségi,
gazdasági, működési vagy egyéb téren ellenőrzést, ilyen feladattal esetenként a tanács
legalább két tagja bízható meg, akik az ellenőrzés tapasztalatairól a társulási tanács
részére az általa meghatározott módon és időben tesznek jelentést. A társulási tanács
külső szakértővel megbízás útján is végeztethet ellenőrzést.
XXVIII.
(1) A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a Társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzus alapján kívánják rendezni.
(2) A bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre.
(3)
A társult önkormányzatok Képviselő-testületei között a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdésekben a jogvita eldöntésére a társult önkormányzatok a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 92. §-ban
meghatározott Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
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A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései irányadóak.
(5)
A Felek között a jelen társulási megállapodásban meghatározott feladatok
ellátására kötött 2006. december 21-én, 2007. december 5-én kelt megállapodások jelen
megállapodás Felek által történő aláírásával hatályukat vesztik.
(6)

Jelen megállapodás 2016. január 1-én lép hatályba.

A társulási megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzatok polgármesterei az önkormányzat
nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezően – helybenhagyólag saját kezű
aláírással látják el.
Nádudvar, 2015. november ……
Záradék:
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulást alkotó települési
önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást határozataikban
jóváhagyták, az abban foglaltakat magukra nézve kötelező rendelkezésként
elfogadták.
Települési önkormányzat KépviselőJóváhagyó határozat száma:
testülete:
Nádudvar Város Önkormányzat
képviselő-testülete
Bihardancsháza Község
Önkormányzat képviselő-testülete
Tetétlen Község Önkormányzat
képviselő-testülete
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulást alkotó települési
önkormányzatok Képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodást aláírásával
látta el:
Települési
Polgármester
Aláírás
Önkormányzat
Képviselő-testülete
nevében
Nádudvar Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat

képviselő-testülete
Tetétlen Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
- 32 Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2015. (XI.25.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy társulási megállapodást írja
alá.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 150/2015. (XI.25.) Önkormányzati számu határozathoz
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

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
Preambulum
Nádudvar Város Önkormányzata
Székhely: 4181 Nádvar, Fő út 119 sz.
Képviselője: Beke Imre polgármester
Lakosságszám: 9203 fő
Tetétlen Község Önkormányzata
Székhely: 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. sz.
Képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester
Lakosságszám: 1384 fő
Bihardancsháza Község Önkormányzata
Székhely: 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. sz.
Képviselője: Major József polgármester
Lakosságszám: 193 fő
mint tagok jelen Társulás útján közösen látják el a Társult települések közigazgatási
területén a megállapodásban meghatározott szociális alapellátási feladatok körébe tartozó:

-

Házi segítségnyújtást
Nappali ellátást
Étkeztetést

- 33 A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás, feladat-ellátási szerződés alapján
látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást Nádudvar közigazgatási területén.
I. Fejezet
XXIII.
Általános szabályok
(1) A társulás neve: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban:
Társulás)
(2) A Társulás székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
(3) A Társulás jogállása: önálló jogi személy.
XXIV.
(1) A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a
Preambulumban rögzített feladataikat.
(2) A Társulás a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központon (4181 Nádudvar, Fő út 48.) (továbbiakban: Szociális
Szolgáltató Központ) keresztül látja el:

3.1.) Az abban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően
gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján:
- Étkeztetésről
- Házi segítségnyújtásról
- Nappali ellátásról
2.2.) Nádudvar közigazgatási területére kiterjedően Nádudvar Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
- Családsegítésről
2.3.) Nádudvar közigazgatási területére kiterjedően Nádudvar Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény szerinti
- Gyermekjóléti szolgálatról

XXV.
Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.

- 34 XXVI.
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagoknak
minősített többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás
- jóváhagyásához,
- módosításához,
- megszüntetéséhez.

mindegyikének

XXVII.
(1) A társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, a
tagönkormányzatok kiválhatnak, ha legalább hat hónappal korábban erről az adott
önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel döntést hozott. A döntésről a
társulási tanácsot írásban értesíteni kell.
(2) A csatlakozás és kiválás jóváhagyásáról, a társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei minősített többséggel döntenek, a nyilatkozat kézhezvételét követő
legközelebbi rendes ülésen.
(3) Kiválni – a társulási célt nem veszélyeztetve – csak ezen megállapodással elfogadott
eljárási rend szerint lehet. A társulásból kiválni szándékozó önkormányzatnak az erre
vonatkozó képviselő-testületi határozatát, a kiválást megelőző 6 hónappal korábban,
írásban kell a társuláshoz benyújtani azzal, hogy kiválni csak a következő év január 1jével lehet.
XXVIII.
A társulási megállapodás módosítását, bármely tagönkormányzat kezdeményezheti a
társulási tanácsnál írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi
határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén
döntést hoz.
XXIX.
(1) Jelen társulás megszűnik:
 ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;

ha a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntéssel azt
elhatározza;
 a törvény erejénél fogva;
 a bíróság jogerős döntése alapján.
(2) A társulás megszűnése és kiválás esetén a tagok kötelesek 60 napon belül elszámolni
egymással. A társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a
társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján
történik. A költségek elszámolását a társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig kell

elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást a székhely önkormányzat polgármestere küldi
meg a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
XXX.
A társulási tanács dönt azon tagönkormányzat társulásból történő kizárásról, amely
folyamatosan 6 hónapnál hosszabb ideig nem vesz részt a társulási tanács ülésein.
- 35 XXXI.
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.
XXXII.
A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott hatáskörökben.
XXXIII.
A Társulási Tanácsban Nádudvar Város Önkormányzata 2 szavazattal, Tetétlen Község
Önkormányzata és Bihardancsháza Község Önkormányzata 1-1 szavazattal rendelkezik.
Szavazni személyesen lehet.
XXXIV.
(1) A Társulási Tanács elnököt választ soraiból. Az elnök megbízatása a helyi
önkormányzati képviselők választási ciklusa végéig szól.
(2) A választás napját követő 15 napon belül tisztújító ülést kell összehívni. A tisztújító
ülést Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés
kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.
XXXV.
(1) Az elnök képviseli a Társulást. Akadályoztatása esetén a Társulási Tanács mindenkori
alelnök helyettesíti. Az alelnököt a Társulási Tanács választja soraiból.
(2) A Társulási Tanács ülését az elnök, vagy akadályoztatása esetén a mindenkori alelnök
hívja össze és vezeti.
(3) Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább három alkalommal
- a társulási tanács által meghatározott időpontban
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó indítványára
(4) A Társulási Tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza.
XXXVI.
(1) A Társulási Tanács határozatképességét minden döntés előtt meg kell állapítani.

(2) A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van. A javaslat
elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.

- 36(3) A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
(4) A Társulási Tanács minősített többséggel hoz határozatot:
f) elnök, alelnök megválasztásáról,
g) az intézmény alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, a
házirendjének, és jogszabályszerinti beszámolójának elfogadásáról
h) a társulás költségvetésének elfogadásáról, a költségvetés végrehajtásának
és a pénzmaradvány elszámolása kérdésében a döntés meghozataláról,
i) a társulás által benyújtott pályázat elfogadásáról,
j) tagönkormányzat Társulásból történő kizárásáról.
XXXVII.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre az önkormányzatok
képviselőtestületi ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
vezetőjének.
XXXVIII.
(1) A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei
között a Tanács maga állapítja meg.
(2) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése, gazdálkodási feladatok ellátása) a Nádudvari Polgármesteri Hivatal látja el. A
szociális Szolgáltató Központ gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására, Nádudvar
Város Önkormányzata pénzügyi tárgyú szabályzatai vonatkoznak.
XXXIX.
(1) A Társulási Tanács látja el - a tagönkormányzatok illetékességi területére vonatkozóan
- a jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi
döntéshozatalt, ideértve a feladat ellátásához szükséges vagyon feladat ellátási célú
használatával kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó döntéseket is.
(2) A Társulás az étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat a nádudvari székhelyű Szociális Szolgáltató
Központtal látja el.

(3) A Társulás – a megállapodás aláírásakor meglévő a feladat ellátását szolgáló –
ingatlanának, ingóságainak tulajdonjoga az adott települések önkormányzata tulajdonát
képezik. A Társulás ingó és ingatlan tulajdonnal a társulási megállapodás aláírásakor
nem rendelkezik. A tulajdonnal csak a tulajdonos jogosult rendelkezni. A társult
tagönkormányzatok a társulás részére vagyont nem adnak át, de vagyonukkal biztosítják
a feladatellátását.

- 37 (4) A Szociális Szolgáltató Központ:
- Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 48. sz. hrsz.: 1754
- Telephelyei/területi irodái:
a) 4184 Tetétlen , Rákóczi u. 1. sz. hrsz.: 427
b) 4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz. hrsz.: 129
(5) Az (1) bekezdésben megállapított döntési jogkör kiterjed a Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására. A Szociális Szolgáltató Központ
vezetője feletti egyéb munkáltatói jogkört az Intézményfenntartó Társulás Elnöke
gyakorolja. A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének kinevezéséről a Társulási Tanács
dönt – azzal, hogy a tagönkormányzatok véleményezési jogot gyakorolnak.
(6) A Társulás tetétleni feladatait a tetétleni, míg a bihardancsházi feladatait a
bihardancsházi telephelyén keresztül látja el.
(7) Az intézményvezető-helyettes feletti munkáltatói jogkört a Szociális Szolgáltató Központ
vezetője látja el. A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettes kinevezéséről
az intézményvezető dönt.
(8) A működtetett szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására a Szociális
Szolgáltató Központ nádudvari székhelyén és a telephelyeken foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogkört a Szociális Szolgáltató Központ vezetője gyakorolja. A telephelyen
foglalkoztatott dolgozók feletti egyéb munkáltatói jogkör gyakorlását az intézményvezető
belső szabályzatban átruházhatja az egységvezetőkre.
(9) A társult településen közalkalmazotti vagy egyéb munkajogi jogviszonyban
foglalkoztatottak kinevezése, felmentése, megbízási vagy egyéb szerződéssel történő
foglakoztatása esetén az adott települési önkormányzat polgármesterét egyetértési jog illeti
meg.
II. Fejezet
Házi segítségnyújtás
XL.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Nádudvar város, Tetétlen község és Bihardancsháza
község közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 63. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM
számú rendelet 25. §-ában meghatározott „házi segítségnyújtás” szociális
alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat ellátja.

Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a szociális gondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.

- 38 (2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a tagtelepüléseken adottak, a továbbiakban
a működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat
saját forrását használja.
Nappali ellátás
XLI.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Nádudvar város, Tetétlen község és Bihardancsháza
község közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 65/F. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM
számú rendelet 74-80. §-ában meghatározott „nappali ellátás” szociális alapszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos feladatokat ellátja.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a szociális gondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a tagtelepüléseken adottak, a továbbiakban
a működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat
saját forrását használja.
Étkeztetés
XLII.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Nádudvar város, Tetétlen község és Bihardancsháza
község közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 62. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM
számú rendelet 20. §-ában meghatározott „étkeztetés” szociális alapszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos feladatokat ellátja.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a családgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.

A társulási megállapodás, valamint jelen megállapodás alapján költségvetésének
keretében igényli és elszámolja Magyarország mindenkori költségvetési törvényében az
erre a feladatra biztosított állami támogatást. Az étkeztetés működtetése normatíva
felhasználásával történik, figyelembe véve az adott településen működő alkalmazottak
béreit és járulékait, valamint a tárgyi feltételek biztosításához szükséges dologi
kiadásokat.

- 39 A Társulás a feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatás igénylését, felhasználását és
elszámolását a mindenkori költségvetési törvény szabályai szerint látja el.
(2) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a Nádudvaron adottak. Tetétlen és
Bihardancsháza vásárolt szolgáltatással biztosítja a feladat ellátását. A továbbiakban a
működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat
saját forrását használja.
Családsegítés

XLIII.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata Nádudvar város közigazgatási
területén -Nádudvar Város Önkormányzata és a Társulás által megkötött feladat-ellátási
szerződés alapján - a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 64. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM számú rendelet
30. §-ában meghatározott „családsegítés" szociális alapszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos feladatokat látja el.
Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a családgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével. A családsegítés működtetése állami támogatás felhasználásával történik,
figyelembe véve az adott településen dolgozó alkalmazottak béreit és járulékait, valamint a
tárgyi feltételek biztosításához szükséges dologi kiadásokat.
(3) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei adottak,
Nádudvaron a nádudvari
székhelyen alkalmazásban lévő családgondozók látják el a feladatot.
Gyermekjóléti szolgáltatás

XLIV.
(1) A Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata Nádudvar város,
közigazgatási területén -Nádudvar Város Önkormányzata és a Társulás által megkötött
feladat-ellátási szerződés alapján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI tv. 39. §-ában, illetőleg a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. §-ában rögzített
„gyermekjóléti szolgáltatás" igénybevételével kapcsolatos feladatokat látja el.

Ennek részeként a Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátás
működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a családgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(4) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a Nádudvaron adottak a nádudvari
székhelyen alkalmazásban lévő szakemberek látják el a feladatot.
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(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92.§ (1)
bekezdés b.) pontja alapján önkormányzati rendelet megalkotására a tag önkormányzatok
Nádudvar Város Önkormányzatát jelölik ki.
(2) A társulási megállapodásban meghatározott szociális alapellátási feladatok esetében a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról a Nádudvar Város Önkormányzata által alkotott rendelet valamennyi
tagönkormányzat illetékességi terültére kiterjed és kötelezően alkalmazandó.
(4) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeleteiben meghatározott díjak
rendeleti megállapítása és módosítása előtt beszerzi Tetétlen Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
véleményét.
III. Fejezet
Elszámolási szabályok
XXIX.
(1) A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti
önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja - pályázati támogatásból
finanszírozott ellátások kivételével – a házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés
feladatokra biztosított állami támogatást és a Társulás révén történő feladatmegoldásra
tekintettel az állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása
alapján. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az
intézmények működtetéséhez szükséges államtól megérkezett nettó finanszírozású állami
támogatás továbbításáról az intézmény felé.
(2) Az állami támogatásokon kívül az intézményi működési bevételek, a pályázati
támogatások, valamint a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása nyújtanak
fedezetet a társulási megállapodásban meghatározott feladatok és az Intézmény
működésének ellátására.
(3) Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési
önkormányzati telephelynél kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói)
alapján az állami támogatás igénylése történt.

(4) Nádudvar Város Önkormányzat, Tetétlen Község Önkormányzat és Bihardancsháza
Község Önkormányzat képviselő-testülete a társulás működtetésével kapcsolatosan az
előző év január 01. napján érvényes lakosságszám alapján 10 forint/lakos pénzügyi
fenntartási hozzájárulást fizetnek. Az összeg egyösszegű átutalásáról minden
önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül
gondoskodik a Társulás székhelyére történő átutalásáról.
A pénzügyi fenntartási hozzájárulás nem teljesítése esetén írásbeli felszólítást követőn, ha
az eredményre nem vezetett, a Társulás székhely önkormányzat azonnali beszedési
megbízásra jogosult a tagdíj összegének erejéig a fizetési kötelezettséggel terhelt
tagönkormányzatok bankszámlájára.

- 41 Jelen szakaszban meghatározott fizetési kötelezettségeket biztosító inkasszóra jogosító
felhatalmazó levelet jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül egymás
rendelkezésére bocsájtják.
(5) A társult önkormányzatok által vállalt a feladatellátást biztosító pénzügyi hozzájárulás,
amely a feladatellátást biztosító állami költségvetési támogatás feletti tagönkormányzatok
által fizetendő hozzájárulás (továbbiakban: feladat-ellátási hozzájárulás) nem teljesítése
esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy a társulás – ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás
nem kerül kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali
beszedési megbízást nyújtson be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más
inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében aláírásra jogosult
személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be a számlavezető
pénzintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a számlavezető pénzintézetet a társulás által
benyújtott beszedési megbízás teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó
nyilatkozatot a számlavezető pénzintézetük felé jelen társulási megállapodás aláírását
követő 30 napon belül kötelesek benyújtani, majd a felhatalmazó nyilatkozat számlavezető
pénzintézet által ellenjegyzett példányát, az ellenjegyzett nyilatkozat kézhezvételét
követően, soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül kötelesek a társulás részére eljuttatni.
Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a
Társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvényben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámolásra.
A társulás tagjainak több, mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a ráeső közös
költséget 6 hónapon át nem fizeti meg és ezen kötelezettségének ismételt írásbeli
felszólításban közölt határidőben sem tett eleget.
(6) A társult önkormányzat a Társulás által biztosított feladatok ellátásához a székhely,
telephelyek, ellátottak számára nyitva álló helyiségek, területi irodák ingatlanaira,
épületeire, gépjárműveire annak berendezési és felszerelési tárgyaira, térítésmentes
használati jogot biztosít társulási tagságának fennállásáig. Az épületek karbantartási,
felújítási, állagmegóvási feladatai a tulajdonos önkormányzatokat terheli, annak fedezetét
saját költségvetésükben biztosítják.
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.
(7) A társulás működése alatt keletkezett közös vagyon (pl. pályázati útján) a Társulás
székhely önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra. A közös feladat ellátás
megszűnése esetén a közös vagyont a szerzésben együttműködő tagok elsődlegesen a
hozzájárulásukkal arányosan, ennek hiányában a lakosságszámuk arányában osztják
meg.
(7)
A székhelyen, telephelyeken, ellátottak számára nyitva álló helyiségben
foglalkoztatottak számára a Szociális Szolgáltató Központ a közalkalmazotti törvényben
meghatározott bért, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott
költségvetési rendeletben foglaltak szerint egységesen biztosítja.
- 42 Az egyes telephelyeken/területi irodákon pályázat útján megvalósított fejlesztések,
beruházások önerejét a telephely/területi iroda szerint illetékes önkormányzat biztosítja.
XXX.
(1) A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges - állami
költségvetési támogatással nem fedezett - költségeket a saját működési területükön lévő
telephely többlet működési költségei tekintetében évente külön - külön saját költségvetési
rendeleteikben biztosítják. A hozzájárulásokat a társult települések a tárgyévben
negyedévente a negyedév első hónapja 5. napjáig egyenlő részletekben utalják át a
Társulás nádudvari székhelyű Szociális Szolgáltató Központja 11738149-15762173
számú fizetési számlájára.
(2) 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.
XXXI.
(1) A Társulási Tanács elnöke, a feladatellátás költségvetési koncepcióját és költségviselési
tervezetét - a tervezés időszakában - egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.
(2) A közös feladatellátás költségvetési koncepciójának, költségvetésének összeállítására,
a zárszámadás elvégzésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell elvégezni.
(3) A közös fenntartású Intézmény és telephelyei költségvetése és zárszámadása
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetési, illetve
zárszámadási rendeletébe épül be.
(4) A Társulás gazdálkodását az államháztartásról szóló jogszabályok mellett az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000
(XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
XXXII.
(1) A Társulási Tanács elnöke a Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról minden év április 15. napjáig beszámol a
Társulási Tanácsnak.

(2) Az intézmény munkájáról az intézményvezető évente beszámol a társult
önkormányzatok Képviselő-testületének.
(3) A Társulási Tanács által elfogadott zárszámadást Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete saját zárszámadásával együtt fogadja el. Ez alapján a munkaszervezet
április 30-ig elkészíti a beszámolási évről a pénzügyi elszámolást.
(5)
A társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőrzés keretében történik. A
társulás elnöke a társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
szerint gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatokat, mint a munkaszervezet által
ellátandó feladatot a Nádudvari Polgármesteri Hivatal útján látja el a Társulás.

- 43 A társulási tanács a társulást érintően a tagjai által közvetlenül is végezhet célszerűségi,
gazdasági, működési vagy egyéb téren ellenőrzést, ilyen feladattal esetenként a tanács
legalább két tagja bízható meg, akik az ellenőrzés tapasztalatairól a társulási tanács
részére az általa meghatározott módon és időben tesznek jelentést. A társulási tanács
külső szakértővel megbízás útján is végeztethet ellenőrzést.
XXXIII.
(1) A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a Társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzus alapján kívánják rendezni.
(2) A bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre.
(8)
A társult önkormányzatok Képviselő-testületei között a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdésekben a jogvita eldöntésére a társult önkormányzatok a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 92. §-ban
meghatározott Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
(9)
A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései irányadóak.
(10) A Felek között a jelen társulási megállapodásban meghatározott feladatok
ellátására kötött 2006. december 21-én, 2007. december 5-én kelt megállapodások jelen
megállapodás Felek által történő aláírásával hatályukat vesztik.
(11)

Jelen megállapodás 2016. január 1-én lép hatályba.

A társulási megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzatok polgármesterei az önkormányzat
nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezően – helybenhagyólag saját kezű
aláírással látják el.

Nádudvar, 2015. november ……
Záradék:
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulást alkotó települési
önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást határozataikban
jóváhagyták, az abban foglaltakat magukra nézve kötelező rendelkezésként
elfogadták.

- 44 Települési önkormányzat Képviselőtestülete:
Nádudvar Város Önkormányzat
képviselő-testülete
Bihardancsháza Község
Önkormányzat képviselő-testülete
Tetétlen Község Önkormányzat
képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulást alkotó települési önkormányzatok
Képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodást aláírásával látta el:

Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
nevében
Nádudvar Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
Tetétlen Község
Önkormányzat
képviselő-testülete

Polgármester

Aláírás

Vincze András jegyző, valóban szűkös jelenleg a család és gyermekjóléti szolgálat
helyisége, és ha megjelenik az uj jogszabály, akkor Hajdúszoboszló is fog kérni itt egy
helyiséget az esetmenedzsernek , hogy ne kelljen átmenni az ügyfeleknek
Hajdúszoboszlóra. A jelenlegi hely erre nem alkalmas. Javasolja ő is a Mancika néni féle
házat , vagy pedig a GAMESZ épületet ideiglenesen.

Csendes Ferenc képviselő, a művelődési ház parkolója mellett is van egy lakás, a
Tolbuhin utcán , ez a civilek háza. Szerinte jobb lenne, és a civilek, pedig átmennének a
művelődési házba. Javasolja, hogy kompletten terjesszék a képviselő-testület elé ,
kidolgozva, mert csak azt követően lehet erről szavazni.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a három épületet meg kell nézni, és a kidolgozott
előterjesztést visszahozni a képviselő-testület elé megvitatásra, melyet a képviselő-testület
tagjai határozat hozatal nélkül, 9 igen szavazattal elfogadtak.
10./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Döntés Nádudvar Város Önkormányzatának család- és gyermekjóléti szolgálat
tárgyában ellátandó feladatainak 2016. január 1. napjától történő megszervezéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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család- és gyermekjóléti szolgálat tárgyában ellátandó feladatainak 2016. január 1.
napjától történő megszervezéséről, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítés- és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 39. §-ában
meghatározott gyermekjóléti szolgálat fenntartásának feladatait 2016. január 1. napjától a
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulással e feladatokra kötött feladat-ellátási
szerződés útján látja el.
Felkéri a Polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulással kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma. 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen 2 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2015. (XI.25. )
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítés- és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 39. §-ában
meghatározott gyermekjóléti szolgálat fenntartásának feladatait 2016. január 1. napjától a

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulással e feladatokra kötött feladat-ellátási
szerződés útján látja el.
Felkéri a Polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulással kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, ezt követőn zárt ülést rendelt el.
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1./
Boros Lajosné alpolgármester, elmondta, hogy a városi rendezvényekre a költségvetés
tervezésekor három millió forint állt rendelkezésre, Idén a LEADER pályázaton 4 millió
forintot nyertünk. Igy ezzel besegített abban, hogy a karácsonyi rendezvényekre 2.1 millió
forint megmaradjon a városi keretből. A 2.1 millió forintból csak 1.1. milliót kívánnak
felhasználni az adventi ünnepségekre, és a többit pedig a művelődési házhoz tennék
technikai berendezések felújítására és vásárlására. Kérte a képviselő-testület
hozzájárulását.
Valójában ez a hozadéka a LEADER pályázatnak, viszont nagyon nehézkes az
elszámolás, ezért javasolja, hogy a következő évben saját magunk emeljük meg a városi
keretet három millióról négy millió forintra. Sokkal jobb lenne, mint ez a kötött forma.
2./
Kalmár Erzsébet képviselő, kérdésként vetette fel, hogy az idősek is felléphetnek –e a
karácsonyi ünnepségen az iskolában, mivel az adventi rendezvényben nem szerepelnek?
Boros Lajosné alpolgármester, egyeztetni kell. ebbe a programsorozatban azok
szerepelnek, amit a testület megszavazott, utána kell nézni.
3./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, megkérdezte, hogy mikor lesz Öregek Háza? Lesz –e
valami, mert régebben volt ígéret erre.
A képviselő-testület a Kincsesháznak 1.2 millió ft-ot adott, most sajnos nullás ez a pénzt
elfogyott a beindulással. A könyvtárat is be kellett rendezni, sok –sok rendezvény van, a
közmunkások is dolgoznak. Sajnos a téli gázszámlára nincs pénze a Kincsesháznak, és
kéri az önkormányzat segítségét. Jó lenne, ha anyagilag tudná támogatni , hogy ki tudják
fizetni a számlát. Vagy pedig be kell zárni, mert télen hideg van.
Beke Imre polgármester, a rezsiköltséget felvállalja az önkormányzat. A bér
közmunkaprogramon keresztül van.
Az idősek otthonával kapcsolatban elmondta, hogy vannak elképzelések. Az SZSZK
szomszédságában lévő Mancika néni féle házra gondoltak, bár nem elég nagy a
hozzákapcsolódó terület, vagy pedig Sárközi Lajossal, akinek a fürdő mellett van telke
cserélnének egy önkormányzati ingatlannal. Kiss Gábornak is van a fürdő mellet

ingatlana. Folyamatban van az ügy, ha lezárul , akkor a képviselő-testület tájékoztatva
lesz.
Tájékoztatásként elmondta még, hogy az Európa a Polgárokért Pályázaton 5,5 millió
forintot nyert az önkormányzat.
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4./
Boros Lajosné alpolgármester, úgy tudja, hogy a Lurkó Tanoda az ÁMK könyvtárába
kapott helyet, mindezt az újságban olvasta. Eddig a Görbe utcán volt a tanoda, most hogy
került a művelődési házba?
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgatója, elmondta, hogy tévesen és félreérhetően van a
Nádudvari Hírekben megjelentetve. December 31-ig bérleti szerződést kötöttek a Lurkó
Tanodával , a 15. számú irodában vannak, és bérleti díjat fizetnek. Ez átmeneti jellegű. A
gyermekkönyvtárban tartanak néha órát.
Beke Imre polgármester, pontosítani kell az újságba, és a megjelent szórólapon is, hogy a
megfelelő információ eljusson mindenkihez.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülés 15,30
órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. november 25-ei ülésének

jegyzőkönyve

Tartalmazza:
- a 25/2015.(XI.26.)önkormányzati számú rendeletet, az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosításáról,
-

26/2015.(XI.26.) önkormányzati számú rendeletet, a helyi adókról szóló
rendelet módosításáról,

-

143/2015.(XI.25.)önkormányzati számú határozatot, a 2014. évi helyi
adók alakulásáról szóló előterjesztés elfogadásáról,
144/2015.(XI.25.) önkormányzati számú határozatot, a 2016. évi felső
ellenőrzési terv elfogadásáról,

-

-

145/2015. (XI.25.) önkormányzati számú határozatot, Nádudvari Hírek
kiadásáért felelős személy kinevezéséről,
146/2015. (XI.25.) önkormányzati számú határozatot, a Bursa
Hungarica Öszö9tndijpályázat elfogadásáról,
147/2015.(XI.25.) önkormányzati számú határozatot, felvételi
körzethatár meghatározásáról,
148/2015. (XI.25.) önkormányzati számú határozatot, polgármester
jutalmazásáról,
149/2015.(XI.25.) önkormányzati számú határozatot, társulási
megállapodás módosításáról,
150/2015.(XI.25.) önkormányzati számú határozatot, család és
gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátási szerződés elfogadásáról,

