Jegyzőkönyv
Készült: 2015. november 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi
Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási
Tanács tanácsüléséről

Jelen vannak:

Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében:
Beke Imre polgármester,
Tetétlen Község Önkormányzata képviseletében:
Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester
Almásiné dr. Molnár Brigitta aljegyző
Bihardancsháza Község Önkormányzata képviseletében:
Major József polgármester
Vincze András jegyző
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető
Kovács Lászlóné irodavezető
Balázs Andrea SzSzK intézményvezető
Győrfiné Molnár Ágnes SzSzK dolgozója
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető

Beke Imre társulás elnöke, köszönti a megjelenteket, és megállapítja a társulási
tanács ülése határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a társulási tanácsnak, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Fülöp
Hajnalka Tetétlen Község Önkormányzatának polgármesterét válasszák meg.
Döntéshozatalban résztvevő tagok száma: 3 fő
A társulási tanács tagjai jegyzőkönyv-hitelesítőnek Borbélyné Fülöp Hajnalka
Tetétlen Község Önkormányzatának polgármesterét
4
igen szavazattal
megválasztották.
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Beke Imre társulási tanács elnöke, javasolta a társulási tanács tagjainak, hogy
a meghívóban közölt napirendi pontokat fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő
A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás tagjai a társulás elnökének napirendre vonatkozó javaslatát 4 igen
szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Döntés a Társulás Társulási Megállapodásának és a Szociális Szolgáltató
Központ működési engedélyének módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre elnök
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: 1./ Döntés a Társulás Társulási Megállapodásának és a Szociális
Szolgáltató Központ működési engedélyének módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre elnök
Beke Imre társulás elnöke, előterjesztést tett
a Társulás Társulási
Megállapodásának és a Szociális Szolgáltató Központ működési engedélyének
módosítására, melynek anyaga a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.
Javasolta a társulási tanács tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa 2016. január 1. napjával hatályossá váló új Társulási
megállapodás tervezetét megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a
tagönkormányzatok számára.
Továbbá felkéri a Társulási Tanács elnökét, valamint a munkaszervezetének
vezetőjét, hogy a Szociális Szolgáltató Központ működési engedélyének
módosítását 2015. november 30. napjáig az OSZIR elektronikus rendszerén
keresztül kezdeményezze.
Felelős:

Beke Imre elnök
Vincze András munkaszervezet vezető
Határidő: 2015. november 30.
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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

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás, feladat-ellátási szerződés
alapján látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást Nádudvar közigazgatási
területén.
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I. Fejezet
I.
Általános szabályok
(1) A társulás neve:
(továbbiakban: Társulás)

Nádudvari

Szociális

Intézményfenntartó

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:
- 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.
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A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagoknak
minősített többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás

mindegyikének

- jóváhagyásához,
- módosításához,
- megszüntetéséhez.
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 1-jével 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.
VII.
(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.
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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
hatáskörökben.

dönt

a

Társulási

Megállapodásban

meghatározott

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.
(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.
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(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.
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foglalkoztatottak kinevezése, felmentése, megbízási vagy egyéb szerződéssel
történő foglakoztatása esetén az adott települési önkormányzat polgármesterét
egyetértési jog illeti meg.
II. Fejezet
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.
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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
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.
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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.

(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.
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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
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
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.
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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: feladatellátási 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.
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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.

- 15 (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
zárszámadási rendeletébe épül be.

Képviselő-testülete

éves

költségvetési,

illetve

(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.
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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.
(4)
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
Képviselő-testülete:
Nádudvar Város Önkormányzat
képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat
képviselőtestülete
Tetétlen Község Önkormányzat
képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

- 17 A 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

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő
A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás tagjai a társulás elnökének javaslatát 4 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsának 14/2015.(XI.25.) TT. számú határozata:

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa 2016. január 1. napjával hatályossá váló új Társulási
megállapodás tervezetét megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a
tagönkormányzatok számára.
Továbbá felkéri a Társulási Tanács elnökét, valamint a munkaszervezetének
vezetőjét, hogy a Szociális Szolgáltató Központ működési engedélyének
módosítását 2015. november 30. napjáig az OSZIR elektronikus rendszerén
keresztül kezdeményezze.
Felelős:

Beke Imre elnök
Vincze András munkaszervezet vezető
Határidő: 2015. november 30.

- 18 Melléklet a 7-14/2015. számú előterjesztéshez
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

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:
(továbbiakban: Társulás)

Nádudvari

Szociális

Intézményfenntartó

Társulás

- 19 (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.
XXVI.
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagoknak
minősített többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás

mindegyikének

- jóváhagyásához,
- módosításához,
- megszüntetéséhez.
XXVII.
(1) A társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, a
tagönkormányzatok kiválhatnak, ha legalább hat hónappal korábban erről az
adott
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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 1-jével 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.
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.

- 21 XXXII.
A Társulási Tanács
hatáskörökben.

dönt

a

Társulási

Megállapodásban

meghatározott

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.
(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.

- 22 (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.

- 23 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.
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.
- 24 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

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.
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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

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.
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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.
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
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
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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.
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: feladatellátási 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.
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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.
(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.
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.
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(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.
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.
- 30 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.
(7)
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.
(8)
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.
(9)
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.
(10)

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
Képviselő-testülete:
Nádudvar Város Önkormányzat
képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat
képviselőtestülete
Tetétlen Község Önkormányzat
képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:
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önkormányzatok Képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodást
aláírásával látta el:
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
nevében
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Polgármester

Aláírás

Bihardancsháza
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
Tetétlen
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete

Beke Imre a társulás elnöke, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést
9,10 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
társulási tanács elnöke

Vincze András
munkaszervezet vezetője

Borbélyné Fülöp Hajnalka
Tetétlen község polgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács
2015. november 25-ei tanácsülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
- a 14/2015.(XI. 25.) TT. számú határozatot, társulási tanács
megállapodásának és a Szociális Szolgáltató Központ működési
engedélyének módosításáról

Kivo nat
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
15/2015. (XII.17.) TT. sz. határozatot és a 16/2015. (XII. 17.) TT. sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre elnök

Kmft.

Beke Imre sk.
társulás elnöke
A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. december 23.

Vincze András sk.
munkaszervezet vezetője

Kivo nat
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 19/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Szociális Szolgáltató Központ 12/2014. (XI.05.) TT. sz. határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 915-11/2015.

Módosító okirat
Az Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató Központ Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2014. november 5. napján kiadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …/2015 (XII.23.)
TT. sz. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

(6) Az alapító okirat „A költségvetési szerv megnevezése” pontja helyébe - ami a módosított
alapító okiratban az 1.1.1. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„1.1. A költségvetési szerv
xi. megnevezése: Nádudvari Szociális
Szociális Szolgáltató Központ”

Intézményfenntartó

Társulás

l) Az alapító okirat „Intézmény adószáma” és az „Intézmény bankszámlaszáma” pontja
elhagyásra kerül.

m) Az új számozás szerinti alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:

2001.02.19.”

n) Az alapító okirat „Illetékessége, működési köre” pontja helyébe – ami a módosított
alapító okiratban a 4.5. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város közigazgatási
területe, Tetétlen és Bihardancsháza községek közigazgatási területe.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán kizárólag Nádudvar város közigazgatási
területe.”
o) Az alapító okirat „Közfeladata” pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban a 4.1.
pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási
feladatok. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1)
bekezdés c) pontja és 62. § alapján étkeztetés, 57. § (1) bekezdés d) pont és a 63. § alapján házi
segítségnyújtás, 57. § (1) bekezdés j) pont és a 65/F. § alapján nappali ellátás.
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás feladat-ellátási szerződés alapján a
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül
látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást, és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítést.”
p) Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenységek” pontjában – ami a módosított alapító
okiratban a 4.3. pont alatt szerepel – a
„- Nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek
napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget.„
helyébe a „- Nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget.” szöveg
lép.
q) Az alapító okirat „Alapító megnevezése, székhelye” pontja helyébe – ami a módosított
alapító okiratban a 2.2. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

xi. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
xii. székhelye:
4181 Nádudvar Fő út 48. sz.”
r) Az alapító okirat „Fenntartó neve és székhelye” pontja helyébe – ami a módosított

alapító okiratban a 3.2. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

4. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
5. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.”
s) Az alapító okirat „Irányító szerv (ek) megnevezése, székhelye” pontja helyébe – ami a
módosított alapító okiratban a 3.1. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének


megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa



székhelye:

4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.

t) Az alapító okirat „Vezetőjének megbízási rendje” pontja helyébe – ami a módosított
alapító okiratban az 5.1. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános pályázat alapján a
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozott időre - 5 évre –
bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogkört a tárulás elnöke gyakorolja.”

u) Az alapító okirat „Vállalkozási tevékenység”, „A feladatellátást szolgáló vagyon” és „A
vagyon feletti rendelkezés joga” pontja elhagyásra kerül.

v) Az alapító okirat „Telephelyei neve, címe” pontja helyébe –ami a módosított alapító
okiratban az 1.2.2. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe
4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1. sz.

1

Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Tetétleni
Telephelye

4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz.

2

Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Bihardancsházi
Telephelye

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt.: Nádudvar, 2015. december 23.

P.H.

_________________________________________________
Beke Imre
Elnök

Felkéri a Tanács a Társulás elnökét, hogy az elfogadott alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre elnök

Kmft.

Beke Imre sk.
társulás elnöke

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. december 23.

Vincze András sk.
munkaszervezet vezetője

Kivonat
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 20/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 915-12/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
o

A költségvetési szerv


o

A költségvetési szerv




1

megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ

székhelye:

4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.

telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Tetétleni
Telephelye

4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1. sz.

2

Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Bihardancsházi
Telephelye

4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz.

- A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

o

A költségvetési szerv alapításának dátuma:

o

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv




2001.02.19.

megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
székhelye:

4181 Nádudvar Fő út 48. sz.

- A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

o

A költségvetési szerv irányító szervének



o

megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
székhelye:

4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.

A költségvetési szerv fenntartójának




megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
székhelye:

4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.

- A költségvetési szerv tevékenysége

o

A költségvetési szerv közfeladata:
Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási feladatok. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontja
és 62. § alapján étkeztetés, 57. § (1) bekezdés d) pont és a 63. § alapján házi segítségnyújtás, 57. §
(1) bekezdés j) pont és a 65/F. § alapján nappali ellátás.
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás feladat-ellátási szerződés alapján a Nádudvari
Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül látja el a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ában
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítést.

o

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

1

889900

Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény
- Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

o

- Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
-A családsegítés keretében biztosítja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzésre, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
- Nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget.
XLV.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatását, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel illetve
szolgálatokkal-szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

o

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

2

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

3

107051

Szociális étkeztetés

4

107052

Házi segítségnyújtás

5

107054

Családsegítés

o

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nádudvar
város
közigazgatási
területe, Tetétlen és Bihardancsháza községek közigazgatási területe.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán kizárólag Nádudvar város közigazgatási
területe.

- A költségvetési szerv szervezete és működése
o

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján a Nádudvari
Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozott időre - 5 évre – bízza meg a
vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogkört a tárulás elnöke gyakorolja.

o

1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

- Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv
2014. november 5. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt.: Nádudvar, 2015. december 23.

P.H.

_________________________________________________
Beke Imre
elnök

Felkéri a Tanács a Társulás elnökét, hogy az elfogadott alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre elnök

Kmft.

Beke Imre sk.
társulás elnöke

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. december 23.

Vincze András sk.
munkaszervezet vezetője

