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Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50.§-a 

alapján 

Véleményező 

Bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013. július 1-jével vált jogi személyiségű 

társulássá, az erre vonatkozó döntést Békés Város Önkormányzata 212/2013. (V. 30.), Tarhos 

Község Önkormányzata 24/2013. (V.30.) sz határozatával hozta meg. 

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója jelezte, hogy 2-3 tarhosi szülő 

érdeklődött gyermeke bölcsődei elhelyezése ügyében. A megállapodás 12. a) pontja értelmében a 

bölcsődei ellátás csak Békés közigazgatási területére terjed ki.  Az intézmény igazgatója szerint 

Tarhos részéről 2-3 valós igény jelentkezik, amit az intézmény el tud látni, ugyanakkor a 

társulásban ellátott gyermekek után emelt normatíva jár, ezért javasoljuk a megállapodás 12. a) 

pontjának hatályon kívül helyezését, ennek megfelelően az intézmény alapító okiratának 

módosítását. Az alapító okiratban ennek átvezetésére májusban kerül sor. A Társulási megállapodás 

12. b) pontja értelmében a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ csak Békés város lakói 

számára biztosítja az alábbi szolgáltatásokat gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi), 

támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.  

A Társulási megállapodás 12. pontjának módosítására az Önkormányzat az alábbi javaslatot 

teszi: 

„12. A társulás általános rendjétől eltérő, nem minden tag részére történő feladatellátás módja:  

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ csak Békés város lakói számára biztosítja az 

alábbi szolgáltatásokat: 

a. gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi) 

b. támogató szolgáltatás 

c. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.” 

 

A megállapodás 14. a) pontja értelmében a gyermekétkeztetés és a szociális ellátások 

tekintetében az intézményi szabályzatok szerinti térítési díjat fizetik az igénylők. A térítési díjak 

megállapítása azonban önkormányzati jogkör, így szerencsésebb lenne a döntéshozó szerv oldaláról 

is megfogalmazni a szabályokat úgy, hogy a székhelytelepülés rendeletei tartalmazzák a térítési 

díjak mértékét. Márciusban a szociális ágazat térítési díjainak megállapításakor rendeletünk a Békés 

Városi Szociális Szolgáltató Központra vonatkozó térítési díjakat Békésre és Tarhosra külön 

állapította meg az eltérő beszerzési lehetőségek miatt. Ezt a gyakorlatot szeretné az Önkormányzat a 

társulási megállapodásban is szentesíteni az alábbiak szerint: 

„14. a) A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a 

szolgáltatások a társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy térítési díj alapján vehetők 

igénybe. A térítési díjak fenntartó általi megállapításának jogát a székhelytelepülés önkormányzata 
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gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 

bekezdésének b) pontja alapján.” 

 

A módosítási javaslatot Tarhos Község Önkormányzatának is megküldtük. Kérem a Képviselő-

testületet a módosítás elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodását a határozat 1. melléklete szerint módosítja, az egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
  

Békés, 2014. április 23. 

                           Izsó Gábor 

                          polgármester 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1. melléklet a _________/2014. (IV.30.) határozathoz 

Társulási megállapodást módosító okirat 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testülete által a 212/2013. (V. 30.) határozattal elfogadott társulási megállapodását a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása 

alapján Tarhos Község Önkormányzatával egyetértésben a következők szerint módosítja: 

1. A társulási megállapodás 12. pontja helyébe a következő 12. pont lép: 

„12. A társulás általános rendjétől eltérő, nem minden tag részére történő feladatellátás módja:  

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ csak Békés város lakói számára biztosítja az 

alábbi szolgáltatásokat: 

a. gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi) 

b. támogató szolgáltatás 

c. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” 

2. A társulási megállapodás 14. a) pontja helyébe következő a) pont lép: 

a. „A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a 

szolgáltatások a társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy térítési díj alapján 

vehetők igénybe. A térítési díjak fenntartó általi megállapításának jogát a 

székhelytelepülés önkormányzata gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.” 

3. A társulási megállapodás 2013. május 31-én kelt egységes szerkezetű társulási megállapodása 

záradéka helyébe az alábbi záradék lép: 

„Jelen társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013. május 31-én kelt egységes szerkezetű 

társulási megállapodása hatályát veszti. 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodását Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete__________/2014. 

(IV. 30.) számú, Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete__________/2014. (___. 

___.) számú határozatával fogadta el.” 

A társulási megállapodást módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

__________/2014. (IV. 30.) számú, Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-

testülete__________/2014. (___. ___.) számú határozatával hagyta jóvá. 

Békés, 2014. április 30. 

Izsó Gábor 

Békés Város Polgármestere 

 Hornok Sándor 

Tarhos Község Polgármestere 

   

PH  PH 
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2. melléklet a _________/2014. (IV. 30.) határozathoz 

Társulási megállapodás 

 
Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata 2006. június 29-én kötött 

egymással megállapodást intézmények közös fenntartására. A társulás megalakításnak 

feltételeit a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 

évi CVII. törvény alapozta meg.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146. §. (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt kötött 

társulási megállapodásokat az önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk és e törvény IV. 

fejezete rendelkezéseinek megfelelően módosítaniuk azokat. A törvényi kötelezettségnek 

eleget téve a társulást alkotó önkormányzatok a megállapodásukat módosítják és 2013. július 

1-jei hatállyal az alábbi tartalommal jogi személyiségű társulást hoznak létre: 

 

1. A társulás neve:  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  

Székhelye:   5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. 

Képviselője:   társulási tanács elnöke 

2. A társulás tagjai 

Neve Címe Képviselője Lakosságszám 

2013. jan. 1. 

Békés Város 

Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2 Izsó Gábor 

polgármester 

20.588 

Tarhos Község 

Önkormányzata   

5641 Tarhos, Petőfi u. 29. Hornok Sándor 

polgármester 

878 

 

A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem számít a 

megállapodás módosításának. 

3. A társulás által ellátott feladatok:  

a. óvodai nevelés-oktatás közös fenntartású intézmény útján. 

b. szociális ellátások intézmény közös fenntartása útján. 

4. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány:  

a. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melybe Békés Város Önkormányzata 

3, Tarhos Község Önkormányzata 1 főt delegál. Minden delegáltnak egy szavazata 

van. 

b. A társulás a tagjai közül elnököt választ. 

c. A tagtelepülések jegyzői a társulási üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek. 

5. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:  

a. A társulási tanács határozatképes, ha a delegált képviselők több mint fele jelen van. 

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

b. Minősített többség esetén a döntés legalább a delegáltak több mint felének 

egybehangzó szavazata esetén érvényes. Minősített többséget igénylő döntések: 

ba. társulási megállapodás módosítása 

bb. a társuláshoz való csatlakozás elfogadása 

bc. a társulásból való kiválás, kizárás jóváhagyása 
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bd. a társulás költségvetésének jóváhagyása, a beszámolók, a zárszámadás 

elfogadása 

be. a társulás által fenntartott intézmény irányítói jogkörébe tartozó ügyek az 

egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása kivételével. 

6. A társulási megállapodás felmondása, a társulásból való kizárás, kiválás a 18. pont 

szabályainak betartásával bármely tagtelepülés egyoldalú nyilatkozatával érvényes, amíg a 

társulást két tagtelepülés alkotja. 

7. Közös fenntartású intézmények: 

a. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

b. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

ba. az intézmények alapítói jogát Békés Város Önkormányzata és Tarhos 

Község Önkormányzata együttesen gyakorolja. 

bb. Az intézmények feletti fenntartói, irányítói jogokat a társulási tanács és 

annak elnöke gyakorolja. 

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 

a. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Békési Polgármesteri Hivatal látja el  

b. A társulás tagjai a munkaszervezet és gazdálkodás kiadásait a 2. pontban rögzített 

lakosságszám arányos tagdíj befizetésével finanszírozzák. 

c. A társulás által fenntartott intézmények működéséhez a társulás tagjai az igénybe vett 

szolgáltatások arányában járulnak hozzá: 

ca. Amennyiben a feladatellátás településenként külön telephelyen folyik, a 

telephelyhez köthető bevételek és az ott keletkező kiadások különbözete a 

települési önkormányzatot terheli.  

cb. Amennyiben az egyes ellátásokat a 12. pont alapján az intézmény csak 

egyik tagtelepülés számára nyújtja, a szakfeladat kiadásai az érintett 

települést terhelik.  

cc. Amennyiben valamely ellátás csak az egyik településen lévő telephelyen 

folyik minden tag számára, a szakfeladat kiadásaihoz a tagtelepülések az 

előző költségvetési év igénybevételeinek arányában járulnak hozzá. 

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: a 

társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás 

teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján a társulás beszedési 

megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje: 

a. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik.  

b. A tagok a feladatellátáshoz szükséges ingatlan- és ingó vagyont a közös 

feladatellátás idejére a társulás által fenntartott intézmény rendelkezésére bocsátják. 

A társulás a tulajdonos önkormányzatokkal ingyenes használatra vonatkozó 

szerződést köt. 

11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezések: 
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a. az alapítói jogokat a Békési Kistérségi Óvoda esetében Békés Város Önkormányzata 

és Tarhos Község Önkormányzata együttesen, a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ alapítói jogait Békés Város Önkormányzata gyakorolja; 

b. a felügyeleti, irányítási, fenntartói jogokat és egyéb munkáltatói jogokat a társulási 

tanács és annak elnöke gyakorolják. 

12. A társulás általános rendjétől eltérő, nem minden tag részére történő feladatellátás módja:  

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ csak Békés város lakói számára biztosítja az 

alábbi szolgáltatásokat: 

d. gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi) 

e. támogató szolgáltatás 

f. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

13. A társulás általános rendjétől eltérő, külső igénybevevők számára történő feladatellátás 

módja: A Társulási Tanács a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ feladataira 

feladatellátási szerződést köthet a térség további településeivel. A nyújtott szolgáltatások a 

normatív támogatások és intézményi térítési díjak által nem fedezett kiadásait az 

igénybevevő települések hozzájárulásai biztosítják.  

14. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

a. A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások 

a társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy térítési díj alapján vehetők 

igénybe. A térítési díjak fenntartó általi megállapításának jogát a székhelytelepülés 

önkormányzata gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 

b. A feladatellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások az igénybevevő személyek 

lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat kötelezettségvállalásával vehetők 

igénybe. 

15. A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselő-

testületeinek. 

16. A társulás működésének ellenőrzési rendje:  

a. A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel 

rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. 

b. A társulás által fenntartott intézmények belső ellenőrzéséről a Békési Kistérségi 

Társulás gondoskodik.  

17. A megállapodás módosításának feltétele: a jelen megállapodás 5. b) pontjában 

meghatározott minősített döntéshozatallal.    

18. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:  

a) a társulásból való kiválás, a társulási megállapodás felmondása, a közösen fenntartott 

intézmény megszüntetése, fenntartói jogának megváltozatása naptári év fordulójával, 

illetve a köznevelési törvény szabályai figyelembevételével lehetséges:  

aa. általános elvként: a tagtelepülés döntését a tervezett változás időpontja előtt 

6 hónappal köteles bejelenteni és a változásnak a naptári év fordulójára kell 

esnie; 

ab. köznevelési-közoktatási intézményt érintő döntés esetén: a döntést május 

utolsó munkanapjáig minden érintettnek meg kell hoznia, az intézményi 

kiválás pedig július-augusztus hónapokra eshet, a költségvetési szempontok 

figyelembe vételével általános elvként július 1. napjára.  
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b) a társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a társulási megállapodásból 

fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi hozzájárulás, döntési, 

egyeztetési kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a 

társulással szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, vagy 

a társulás finanszírozása érdekében szükséges döntéseinek elmulasztása következtében, 

a társulás költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés 

elmaradás pénzügyi következményeit a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást 

megelőzően, a közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat 

legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet 

kötelezettségei teljesítésére. 

19. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:  

a. A társulás vagy társulási tagság megszűnése esetén a vagyon használati joga a tulajdonos 

önkormányzatra száll vissza. 

b. A társulás által végzett fejlesztések, beszerzett eszközök azt az önkormányzatot illetik, 

melynek területén a fejlesztés megvalósult, melynek telephelyére az eszközöket 

beszerezték.  

c. Amennyiben a feladatellátás kötelezettje a vagyonmegosztás idején nem a tulajdonos 

önkormányzat, a továbbra is a feladatellátást szolgáló vagyont a feladatot ellátó számára 

a tulajdonos önkormányzat ingyenes használatba adni köteles. 

d. A közösen fenntartott intézmények működéséhez való hozzájárulással a tagok a 

zárszámadás keretében, év közbeni megszűnés esetén annak megfelelően számolnak el 

egymással.  

E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényt, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselő-testületek 

nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 

helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

A Megállapodás 6 eredeti példányban készült és 5 számozott oldalból áll, amelyből  1-1-1 példány 

Feleket és a munkaszervezetet illeti meg, 3 példány a társulás jogi személyiségként való 

létrehozásához szükséges bejegyzések, bejelentések melléklete. 

 

Záradék: 

Jelen társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013. május 31-én kelt egységes szerkezetű társulási 

megállapodása hatályát veszti. 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodását Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete__________/2014. (IV. 

30.) számú, Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete__________/2014. (___. ___.) 

számú határozatával fogadta el. 

Békés, 2014. április hó 30. nap 

                                                              

Izsó Gábor 

Békés Város Polgármestere 

 Hornok Sándor 

Tarhos Község Polgármestere 

 


