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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.
Beke Imre társulási tanács elnöke, javasolta a társulási tanács tagjainak, hogy a
meghívóban közölt napirendet egészítsék ki a társulási tanács 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(III.04.) TT.sz. határozat módosításával, és kérte hogy
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás tagjai a társulás elnökének
napirendre vonatkozó javaslatát – mely szerint a napirendet egészítsék ki a
társulási tanács 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.04.) TT.sz. határozat
módosításával – 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:

1./ Előterjesztés a társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.04.) TT.
határozat módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre Elnök
2./A társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása.
Előterjesztő: Beke Imre
3./ A társulás 2016. évi költségvetési határozatának elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre Elnök
4./A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre elnök
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.04.) TT.
határozat módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre Elnök
Beke Imre társulás elnöke , előterjesztést tett a társulás 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (III.04.) TT. határozat módosítására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy év végén már látható a
teljesítési adat, ebben az előterjesztésben azok a tényleges adatok szerepelnek,
illetve a központi támogatás. Szociális téren az ágazati pótlék , kiegészítő pótlék és
Nádudvaron az 5 fő létszámfejlesztés van beépítve a társulás 2015 évi
költségvetésének módosításába. A tényleges adatok majd a zárszámadás
elkészítéséhez is szükségesek.
Beke Imre társulás elnöke, javasolta a társulási tanács tagjainak, hogy a társulás
2015. évi költségvetéséről szóló határozat módositást az alábbi határozattal
fogadják el.
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (III.04.) TT. számú határozat módosításáról
1. Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások
(1) A 2015.január 1. – 2015. december 31. között pótelőirányzatként biztosított
állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek
előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. § (1) bekezdésében
megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és a Társulás 2015. évi

5.300 E Ft-tal
5.291 E Ft-tal

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

189.800 E Ft-ban
189.791 E Ft-ban
9 E Ft-ban
9 E Ft
E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
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Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
-

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások
-

ebből: EU-s forrásból felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások
ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre
-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Lakástámogatás

......................E

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

Ft
1.000 E Ft

Tartalék

134.422 E Ft
Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. A Társulás és intézményeit érintő módosítások
(1) A Társulás személyi juttatások előirányzatát 151 E Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 E Ft-tal megemeli, a dologi
kiadások előirányzatát 187 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 1.922 E Ft
államháztartáson belüli többlettámogatást állapít meg.
(2) A Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv személyi juttatását 7.414 E
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
2.325 E Ft-tal felemeli, a dologi kiadások előirányzatát 4.785 EFt-tal csökkenti,
melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, amely 3.378 E Ft-tal
növelésre kerül, továbbá az irányító szervi támogatás előirányzata 1.576 EFt-tal nő.
(3) A Társulás eredet költségvetésében nem volt fejlesztési forrás, év közi
módosításként 337 EFt-tal felemeli az előirányzatot, az irányító szervi támogatás
azonos összegű csökkentése mellett.
3. A költségvetési határozat módosításának részletezése
A Társulás módosítás utáni előirányzatait részleteiben a Társulási Tanács a 1-14 sz.
mellékletek szerint állapítja meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Beke Imre a Társulás Elnöke

Döntéshozatalban résztvevő tagok száma: 3 fő
A társulási tanács tagjai a fenti határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadták
és az alábbi határozatot hozták:
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
társulási határozata

Társulás

3/2016. (III.03. )

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (III.04.) TT. számú határozat módosításáról
1. Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások
(1) A 2015.január 1. – 2015. december 31. között pótelőirányzatként biztosított
állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek
előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. § (1) bekezdésében
megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
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módosítja és a Társulás 2015. évi
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állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
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Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
-

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások
-

ebből: EU-s forrásból felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások
ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre
-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. A Társulás és intézményeit érintő módosítások
(1) A Társulás személyi juttatások előirányzatát 151 E Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 E Ft-tal megemeli, a dologi
kiadások előirányzatát 187 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 1.922 E Ft
államháztartáson belüli többlettámogatást állapít meg.
(2) A Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv személyi juttatását 7.414 E
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
2.325 E Ft-tal felemeli, a dologi kiadások előirányzatát 4.785 EFt-tal csökkenti,
melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, amely 3.378 E Ft-tal
növelésre kerül, továbbá az irányító szervi támogatás előirányzata 1.576 EFt-tal nő.
(3) A Társulás eredet költségvetésében nem volt fejlesztési forrás, év közi
módosításként 337 EFt-tal felemeli az előirányzatot, az irányító szervi támogatás
azonos összegű csökkentése mellett.
3. A költségvetési határozat módosításának részletezése
A Társulás módosítás utáni előirányzatait részleteiben a Társulási Tanács a 1-14 sz.
mellékletek szerint állapítja meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Beke Imre a Társulás Elnöke

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy:
A társulás adósságot
kötelezettségeinek megállapítása.
Előterjesztő: Beke Imre

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

Beke Imre társulás elnöke, előterjesztést tett a társulás adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására, melynek irásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető a társulás minimális saját bevétellel
rendelkezik, igy sem hitelt, sem beruházást nem tervezhet . Viszont szükséges
ezen határozat elfogadása.
Beke Imre a társulás elnöke, javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő
határozatot az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése értelmében a
határozat 1., 2. számú melléklete szerint fogadja el az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározott, a tárgyévet követő három évre a társulás saját
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke

Döntéshozatalban résztvevő tagok száma: 3 fő
A társulási tanács tagjai a fenti határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
4/2016. (III.03. ) társulási határozata

Társulás Társulási tanácsának

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése értelmében a
határozat 1., 2. számú melléklete szerint fogadja el az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározott, a tárgyévet követő három évre a társulás saját
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A társulás 2016. évi költségvetési határozatának elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre Elnök
Beke Imre a társulás elnöke, előterjesztést tett a társulás 2016. évi költségvetési
határozatának elfogadására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, egy egész éves költségvetés, melyet sokszori
egyeztetés és számítás előzött meg mind a társulás tagjaival, mind pedig az
intézménnyel. A főbb irányok kialakításra kerültek. Sajnos a központ támogatás
nem emelkedett, sőt a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál nagy változás
történt. Ezen jogszabályváltozás többlet kötelezettséget rónak az önkormányzatokra
és a társulásra is, mert nincs megfelelő központi forrás. A nádudvari központ
támogatása nagyobb összegben nőtt. Nádudvar saját maga a társulás intézményén
keresztül , a két társtelepülés a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok
ellátására másik településhez csatlakozott. Tetétlen Kabához, Bihardancsháza a
nagyrábéi szociális társulás keretében látja el a családsegítés a gyermekjólét
feladatokat.
A társtelepülések önkormányzati támogatásai általában növekedtek, a nádudvari
központ támogatása 28.565.000,- ft-ról – 36.800.180,- ft-ra,
ez 128 % os növekedés.
Tetétlen esetében 147 %-os emelkedés , mely 3.742.835,- ft-ot jelent ,
bihardancsházi intézmény önkormányzati hozzájárulása pedig 63 %-al nőtt,
6.386.814,- ft. Megterhelő ez az összeg az önkormányzatok részére , de sajnos az
állam nem akar nagyobb részt vállalni . Megállapítható, hogy mindenhol inkább
megtakarítás van, nincs teljes mértékben felhasználva az önkormányzati
támogatás , amit a terv tartalmazott. Kedvezőbb a saját bevétel, főleg Tetétlen
esetében. Nádudvari telephelyen is csökkent a kiadás. Jó a kiadás- bevételi arány
a három települést figyelembe véve . Bízik abban, hogy ez az év is ilyen lesz.
Elindult az év, eszerint a költségvetés szerint lehet gazdálkodni, ha biztosítja
minden társtelepülés a hozzájárulást, akkor biztos nem lesz gond. Tartalék most is
van tervezve a 2016. évi költségvetésbe, egy millió forintot javasol, hogy a vártalan
kiadást teljesíteni tudjuk. A társulás nem tervez beruházás, sem felújítást, illetve
hitelt sem kíván felvenni.
Ennyivel kívánta kiegészíteni az előterjesztést.
Beke Imre társulás elnöke, mivel kérdés , észrevétel nem volt, javasolta a társulási
tanács tagjainak, hogy a társulás 2016. évi költségvetési határozatát az alábbi
határozattal fogadják el:
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás)
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében, valamint a 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.
1.

A határozat hatálya
A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és
fenntartott Szociális Szolgáltató Központra , mint költségvetési szervre továbbá a
Társulás munkaszervezetére terjed ki.
2.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését:
188.500.000 Ft Költségvetési bevétellel
188.500.000 Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési egyenleggel
0 E Ft -ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
A Társulás konszolidált költségvetési főösszege: 323.855.459 Ft
ebből:
. Társulás költségvetése:
139.874.649 Ft
- Szociális Szolgáltató Központ költségvetése:
183.980.810 Ft
A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ intézményi költségvetését
183.980.810 Ft összegben hagyja jóvá, amely településenként az alábbiak
szerint oszlik meg:
Nádudvari Központ költségvetése:
Tetétleni telephely költségvetése:
Bihardancsháza telephely költségvetése:

131.000.045 Ft
32.989.904 Ft
19.990.861Ft

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat 1.
melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
mérlegszerűen a 2.1. és 2.2. melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
(4) A tagönkormányzatok polgármesterei a településükre vonatkozó társulási
hozzájárulásuk fizetési nehézsége esetén jogosultak a Magyarország 2016. évi
központi költségvetésről szóló 2015. évi C.törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok
rendkívüli támogatására vonatkozó pályázatot benyújtani.
3.
A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3.
melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésében nem tervez beruházási,
felújítási kiadásokat. (4. melléklet)
(3) A Társulási Tanács nem tervez adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget. ( 5. melléklet)

(4) A Társulási Tanács az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető bevételét a 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz
meg. ( 7. melléklet )
(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem végez
a Társulás.
(7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint
állapítja meg.
(8) A Társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának
jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámát a 9-12. melléklet szerint
állapítja meg.
A tervezett éves létszámok az alábbiak:
Nádudvari Központ:
30 fő
Tetétleni telephely:
8 fő
Bihardancsházi telephely:
5 fő
Összesen:
43 fő
(9) A Társulási Tanács a kiadások között 1.000.000 Ft általános tartalékot állapít
meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
(10) Az elnök az intézményének pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek,
az időarányos előirányzat-felhasználásnak, a beszedett intézményi saját bevételek,
illetve a társulás rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembe vételével
gondoskodik. A fentiekre havi likviditási tervet kell kidolgozni. A Társulás irányítása
alá tartozó költségvetési szerv részére 135.355.459 Ft irányító szervi támogatást
(intézményfinanszírozást) biztosít a Társulás.
(11) A Társulás a nádudvari székhelyű központi intézmény alapkarbantartás
elvégzésére a Nádudvari Nonprofit Kft. részére 700.000 Ft pénzeszközátadást
biztosít havi egyenlő ütemezés alapján.
4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a
könyvvezetéssel
kapcsolatos
feladatok
ellátásáért
a
Társulási
Tanács
munkaszervezetének vezetője, a társulás székhely önkormányzat polgármesteri
hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője e határozat 11. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a
tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű
elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves
eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító
szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
5. Az előirányzatok módosítása
(1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
(2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat
módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat
csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök
a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
(7)
A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
(8) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(9) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés
mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(10) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem
emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
(11) A költségvetési szerv vezetője fegyelmileg felel a számára a saját
költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai
ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa
a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos
felhasználását.

6.
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások
felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
(2) A Társulási Tanács munkaszervezete (polgármesteri hivatal), valamint a
költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Társulási Tanács
munkaszervezetének vezetője (a társulás székhely önkormányzat polgármesteri
hivatalának jegyzője) által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezeti.
7.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért
a
munkaszervezet vezetője (a társulás székhely önkormányzat polgármesteri
hivatalának jegyzője) felelős. Ezt a feladatot a SZENCZI DIVIZOR Kft. útján látjuk el.
(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási
Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében
foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a
zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot
tájékoztatni
8.
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a határozat 2016. március 03. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016.
január 1-től kell alkalmazni.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Beke Imre a társulás elnöke

Döntéshozatalban résztvevő tagok száma: 3 fő
A társulási tanács tagjai a fenti határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
5/2016. (III.03. ) társulási határozata

Társulás Társulási tanácsának

A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás)
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében, valamint a 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.
1.
A határozat hatálya
A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és
fenntartott Szociális Szolgáltató Központra , mint költségvetési szervre továbbá a
Társulás munkaszervezetére terjed ki.
2.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(2) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését:
188.500.000 Ft Költségvetési bevétellel
188.500.000 Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési egyenleggel
0 E Ft -ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.

A Társulás konszolidált költségvetési főösszege:
ebből:
. Társulás költségvetése:
- Szociális Szolgáltató Központ költségvetése:

323.855.459 Ft
139.874.649 Ft
183.980.810 Ft

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ intézményi költségvetését
183.980.810 Ft összegben hagyja jóvá, amely településenként az alábbiak szerint
oszlik meg:
Nádudvari Központ költségvetése:
Tetétleni telephely költségvetése:
Bihardancsháza telephely költségvetése:

131.000.045 Ft
32.989.904 Ft
19.990.861Ft

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat 1.
melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
mérlegszerűen a 2.1. és 2.2. melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
(4) A tagönkormányzatok polgármesterei a településükre vonatkozó társulási
hozzájárulásuk fizetési nehézsége esetén jogosultak a Magyarország 2016. évi
központi költségvetésről szóló 2015. évi C.törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok
rendkívüli támogatására vonatkozó pályázatot benyújtani.
3.
A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3.
melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésében nem tervez beruházási,
felújítási kiadásokat. (4. melléklet)
(3) A Társulási Tanács nem tervez adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget. ( 5. melléklet)
(4) A Társulási Tanács az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető bevételét a 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(5) A Társulási Tanács 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz
meg. ( 7. melléklet )
(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem végez
a Társulás.
(7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint
állapítja meg.
(8) A Társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának
jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámát a 9-12. melléklet szerint
állapítja meg.
A tervezett éves létszámok az alábbiak:
Nádudvari Központ:
30 fő
Tetétleni telephely:
8 fő
Bihardancsházi telephely:
5 fő
Összesen:
43 fő
(9) A Társulási Tanács a kiadások között 1.000.000 Ft általános tartalékot állapít
meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
(10) Az elnök az intézményének pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek,
az időarányos előirányzat-felhasználásnak, a beszedett intézményi saját bevételek,
illetve a társulás rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembe vételével
gondoskodik. A fentiekre havi likviditási tervet kell kidolgozni. A Társulás irányítása
alá tartozó költségvetési szerv részére 135.355.459 Ft irányító szervi támogatást
(intézményfinanszírozást) biztosít a Társulás.
(11) A Társulás a nádudvari székhelyű központi intézmény alapkarbantartás
elvégzésére a Nádudvari Nonprofit Kft. részére 700.000 Ft pénzeszközátadást
biztosít havi egyenlő ütemezés alapján.

4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a
könyvvezetéssel
kapcsolatos
feladatok
ellátásáért
a
Társulási
Tanács
munkaszervezetének vezetője, a társulás székhely önkormányzat polgármesteri
hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője e határozat 11. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a
tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű
elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves
eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító
szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
5. Az előirányzatok módosítása
(1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
(2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat
módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat
csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök
a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
(7)
A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(9) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés
mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(10) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem
emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
(11) A költségvetési szerv vezetője fegyelmileg felel a számára a saját
költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai
ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa
a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos
felhasználását.
6.
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások
felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
(2) A Társulási Tanács munkaszervezete (polgármesteri hivatal), valamint a
költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Társulási Tanács
munkaszervezetének vezetője (a társulás székhely önkormányzat polgármesteri
hivatalának jegyzője) által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezeti.
7.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért
a
munkaszervezet vezetője (a társulás székhely önkormányzat polgármesteri
hivatalának jegyzője) felelős. Ezt a feladatot a SZENCZI DIVIZOR Kft. útján látjuk el.
(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási
Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében
foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a
zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot
tájékoztatni
8.
Záró és vegyes rendelkezések
(2) Ez a határozat 2016. ……. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január
1-től kell alkalmazni.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Beke Imre a társulás elnöke

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre társulás elnöke
Beke Imre a társulás elnöke , előterjesztést tett, a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik, kérte,a társulási tanács tagjait,
hogy külön-külön szavazzanak róla.
I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre a társulás elnöke, javasolta a társulási tanács tagjainak, hogy
előterjesztésben szereplő I.sz. határozati javaslatot – mely az alapitó okirat
módositását tartalmazza – az alábbi határozattal fogadják el:

az

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szociális
Szolgáltató Központ 20/2015. (XII. 23.) TT. sz. határozattal elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 1677-3/2016.
Módosító okirat
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
által 2015. december 23. napján kiadott, 915-12/2015. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
…/2016. (III…..) TT. sz. határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti megjelölése” pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

1
2
3
4

kormányzati
funkciószám
102031
104042
107051
107052

kormányzati funkció megnevezése
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.
Kelt.: Nádudvar, 2016. március ….
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

Döntéshozatalban résztvevő tagok száma: 3 fő
A társulási tanács tagjai a fenti határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
6/2016. (III.03. ) társulási határozata

Társulás Társulási tanácsának

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szociális
Szolgáltató Központ 20/2015. (XII. 23.) TT. sz. határozattal elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 1677-3/2016.
Módosító okirat
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
által 2015. december 23. napján kiadott, 915-12/2015. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
6/2016. (III.03) TT. sz. határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti megjelölése” pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

1
2
3
4

kormányzati
funkciószám
102031
104042
107051
107052

kormányzati funkció megnevezése
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.
Kelt.: Nádudvar, 2016. március ….
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

II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre a társulási tanács elnöke, javasolta a társulási tanács tagjainak, hogy a
II.sz. határozati javaslatot, mely az alapitó okirat egységes szerkezetét tartalmazza –
az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szociális
Szolgáltató Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 1677-4/2016.
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:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó
Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Nádudvari Szociális
4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1. sz.
Intézményfenntartó Társulás
1
Szociális Szolgáltató Központ
Tetétleni Telephelye
Nádudvari Szociális
4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz.
Intézményfenntartó Társulás
2
Szociális Szolgáltató Központ
Bihardancsházi Telephelye
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2001.02.19.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
2.2.2. székhelye:
4181 Nádudvar Fő út 48. sz.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
3.1.2. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
3.2.2. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási
feladatok. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 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 ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítést.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
889900
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
1
nélkül
4.3. 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.
- 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.

- 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.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 102031
Idősek nappali ellátása
2 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
3 107051
Szociális étkeztetés
4 107052
Házi segítségnyújtás

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.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
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.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
6. 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, 2016. március ….
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató
Központ
2016.
március
….
napján
kelt,
………………………………………….
napjától
alkalmazandó
1677-3/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.
Magyar Államkincstár
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

Döntéshozatalban résztvevő tagok száma: 3 fő
A társulási tanács tagjai a fenti határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
7/2016. (III.03. ) társulási határozata

Társulás Társulási tanácsának

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szociális
Szolgáltató Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 1677-4/2016.

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:
2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó
Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Nádudvari Szociális
4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1. sz.
Intézményfenntartó Társulás
1
Szociális Szolgáltató Központ
Tetétleni Telephelye
Nádudvari Szociális
4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz.
Intézményfenntartó Társulás
2
Szociális Szolgáltató Központ
Bihardancsházi Telephelye
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2001.02.19.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
2.2.2. székhelye:
4181 Nádudvar Fő út 48. sz.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
3.1.2. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
3.2.2. székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 48. sz.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási
feladatok. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 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 ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítést.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
889900
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
1
nélkül
4.3. 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.
- 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.

- 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.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 102031
Idősek nappali ellátása
2 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
3 107051
Szociális étkeztetés
4 107052
Házi segítségnyújtás
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.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
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.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
6. 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, 2016. március ….
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató
Központ
2016.
március
03
napján
kelt,
………………………………………….
napjától
alkalmazandó
1677-3/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.
Magyar Államkincstár
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

Beke Imre a társulás elnöke, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést
10,00 órakor berekesztette.

Kmft.
Beke Imre
társulás elnöke

Vincze András
munkaszervezet vezetője

Borbélyné Fülöp Hajnalka
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács
2016. március 03-ai tanácsülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 3/2016.(III. 03.) TT. számú határozatot, a társulás 2015. évi
költségvetésének módosításáról,
-

a 4/2016. (III.03.) TT. számú határozatot, adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

-

az 5/2016.(III.03.) TT. számú határozatot, a társulás 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról,

-

a 6/2016.(III.03.) TT. számú határozatot, a Szociális Szolgálgató
Központ alapító okiratának módosításáról,

-

a 7/2016. (III.03.) TT. számú határozatot, a Szociális Szolgáltató
Központ alapító okiratának egységes szerkezetének elfogadásáról,

