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minősített többség az 1997. évi 
CXXXV. tv. 4. § (1) bek. b) pontja 
alapján  

 
Véleményező 
bizottság:  

 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

 
Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

 
Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 
2012. szeptember 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-a 
értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a 2010. évtől kikerült a kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatok közül, a szolgáltatás nyújtása pályázati úton történő finanszírozási 
rendszerben valósítható meg.  
 
A helyi önkormányzatok társulásairól szóló és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 2. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján írásbeli megállapodással hozhatnak létre társulást. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás vonatkozásában a Békési Kistérségi Társulás szervező tevékenységével 
létrehozott intézményi társulásban Békés is részt vesz. A gesztorfeladatokat Mezőberény 
Város Önkormányzata látja el.  
 
A Mezőberényben működő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója, Kovács 
Edina az előterjesztéshez csatolt kérelemmel kereste meg Békés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, miszerint a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Békési Kistérségi 
Társulás keretein belül történő ellátására” vonatkozó társulási megállapodás módosításait – 
egységes szerkezetbe foglalva – fogadja el.  
 
A módosítások a Békés Megyei Kormányhivatal alábbi törvényességi észrevételei nyomán 
kerültek megfogalmazásra:  
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- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
szabályozott feladatok ellátására megkötött társulási megállapodásokban rendelkezni kell 
a közös feladat- és hatáskör gyakorlásának kiterjesztéséről a rendeletalkotásra is, 

- a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (4) bekezdésének f) pontjában 
foglaltakat, azaz az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetére irányadó eljárást.  

 
A törvényességi észrevételben foglaltaknak eleget téve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
vonatkozásában a társulási megállapodás módosításra került, a „jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről szóló megállapodás 
módosítása” és a „megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó 
önkormányzati társulási szerződésről” elnevezésű iratok az előterjesztés mellékleteit képezik.  
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.    

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2007. (I.27.) számú 
határozatával elfogadott, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás 
módosításait a határozat melléklete szerint egységes szerkezetben jóváhagyja. 
 
Határid ő: intézkedésre azonnal 
Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 
                                  
Békés, 2012. szeptember 18. 
 
 

   Izsó Gábor  
  polgármester  

 
 

Jogi ellenjegyző 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási 
szerződésről szóló 

 
Megállapodás - módosítása 

 
 

Mezőberény, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, 
Köröstarcsa, Murony, Tarhos és Kétsoprony Önkormányzatai a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében és 43.§ (1) - (2) bekezdéseiben, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-
ban foglalt rendelkezések szerint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. tv. 65.§-ában meghatározott önállóan megszervezett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás megvalósításában, közös fenntartásában állapodnak meg. 

 
1. A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1. 
Képviselője: Siklósi István polgármester 

 

2. A megállapodás 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7. 

Képviselője: Smiri László polgármester 

 

3. A megállapodás 4. pontja az alábbi szakasszal egészül ki: 
 

4.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 
rendeletalkotásra is. 

 
4. A megállapodás 9. pontja az alábbi szakasszal egészül ki: 
 

9.) A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
felszólítást követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell az elmaradt hozzájárulást beszedni, a jegybanki 
alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

 

E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 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. 
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Kelt: Mezőberény, 2012.augusztus  

 

Siklósi István Izsó Gábor Petneházi Bálintné Dán Márton 

Balog Imréné Smiri László Fekete Ferenc Hornok Sándor 

Várfi András Petényi Szilárdné Völgyi Sándor  

 polgármesterek  
 

 
Módosító képviselő-testületi határozatok számai: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 467/2012.(VIII.27.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(……….) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Hunya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
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Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati 
társulási szerződésről 

 
 

Mezőberény, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, 
Köröstarcsa, Murony, Tarhos és Kétsoprony Önkormányzatai a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében és 43.§ (1) - (2) bekezdéseiben, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-
ban foglalt rendelkezések szerint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. tv. 65.§-ában meghatározott önállóan megszervezett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás megvalósításában, közös fenntartásában állapodnak meg. 

 
1.) A társulás neve, székhelye: 
 

Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli 
mikrotérségi társulása (a továbbiakban: Társulás)  

Székhelye: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  

                   Mezőberény, Juhász Gyula u. 1. 

 
2.) Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. A társulási 

megállapodásban rögzített feladatellátás Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Kétsoprony, 
Köröstarcsa községekkel 2004. február 16. napjától folyamatos Békés, Gyomaendrőd 
városokkal és Hunya, Murony, Tarhos községekkel 2007. január 1-jén kezdődik, és 
határozatlan időtartamra szól. A társulási szerződést a felek határozatlan időre kötik. 

 
3.) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1. 
Képviselője: Siklósi István polgármester 

 

3.2. Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Székhelye: Csárdaszállás, Petőfi u. 17. 

Képviselője: Petneházi Bálintné polgármester 

 

3.3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Székhelye: Békés, Petőfi u. 2. 

Képviselője: Izsó Gábor polgármester 

 

3.4. Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

       Székhelye: Bélmegyer, Petőfi u 2 

       Képviselője: Dán Márton, polgármester 
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            3.5. Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Székhelye: Kamut, Petőfi S. u. 103. 
Képviselője: Balog Imréné polgármester 
 

3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7. 

Képviselője: Smiri László polgármester 

3.7. Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

  Székhelye: Murony, Földvári u. 1. 

  Képviselője: Fekete Ferenc polgármester 

 

3.8. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 Székhelye: Tarhos, Petőfi u.29. 

 Képviselője: Hornok Sándor polgármester 

 

3.9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

 Képviselője: Várfi András polgármester 

 

3.10. Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 Székhelye: Hunya, Rákóczi u. 19. 

 Képviselője: Petényi Szilárdné polgármester 

 

3.11. Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 Székhelye: Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. 

 Képviselője: Völgyi Sándor polgármester 

 
4.) A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös feladat - és hatáskör 

gyakorlásával Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületét (gesztor 
önkormányzat), (székhelye: Mezőberény Kossuth tér l.) bízzák meg társuló 
önkormányzatok. 

 
 A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti rendeletalkotásra 
is. 

 
5.) A társulás célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv. 63.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott házi segítségnyújtás kiegészítő 
szolgáltatásaként önállóan megszervezett szolgáltatási formában a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtással a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére ellátást nyújtson a 
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társult önkormányzatok lakosságának számára. Segítségével fenntarthatók a biztonságos 
életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél 
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A fogyatékos személyek részére nyújtott 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató társulással. 

 

6.) Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat (székhelye: Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.) (a továbbiakban: Szolgálat) 
Gondozási Központja (Mezőberény, Hősök u. 3. szám telephely) keretében 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtása (a továbbiakban: Szolgáltató) útján biztosítja 
társuló önkormányzatok számára az 5.) pontban meghatározott feladatok ellátását. 

 
7.) A szolgáltatás működésének rendje: 
 - jelzőrendszer diszpécserközpontja Mezőberény, Juhász Gyula u. 1. szám alatti idősek 

otthonában van elhelyezve, ahol a folyamatos működés biztosítja a figyelőrendszert 
 - gondozottakhoz kihelyezett készülékek száma: összesen: 68 db 

   - Békés 5 db 
   - Bélmegyer 4 db 
   - Csárdaszállás 3 db 
   - Gyomaendrőd 10 db 
   - Hunya 2 db 
   - Kamut 4 db 
   - Köröstarcsa 4 db 
   - Mezőberény 21 db 
   - Murony 2 db 
   - Tarhos 2 db 
   - Kétsoprony 4 db 
   - továbbá MÉCSES SZOLGÁLÓ EGYESÜLET 7 db 
 
- A diszpécserközpont elhelyezéséhez szükséges műszaki berendezések Mezőberényben 
kerültek elhelyezésre, tételes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
- Az újonnan csatlakozó Békés, Gyomaendrőd, Hunya, Murony és Tarhos települések a 
készülékek beszerzését, az állami normatív támogatásból, pályázati forrásból, illetve saját 
költségvetésükből biztosítják. 
 
- Társult településeken kihelyezett egyéb szükséges eszközöket a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
- Társult települések részére a diszpécserközpont biztosítja a folyamatos figyelő 
szolgálatot, és jelzés esetén értesíti az adott településen a Szolgálat által kötött megbízási 
szerződéssel rendelkező házi gondozóját. 
 
- Társult települések a rendelkezésükre bocsátott jelzőkészülék kihelyezéséről 
kizárólagos joggal döntenek. 

 
8.) A Társulás költségvetése Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

költségvetési rendeletébe épül be, ezen belül a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
intézményi költségvetésébe, a fenntartói jogokat Mezőberény Város Önkormányzata 
gyakorolja. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója köt megbízási 
szerződést a jelzőrendszeres szolgálatot ellátókkal, akik a társult önkormányzatok 
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polgármesterei egyetértésével kerülnek kiválasztásra és látják el feladataikat. A Társulás 
költségvetését évente a társuló önkormányzatok közösen határozzák meg.  

9.) A társulás működésének, a Társulás közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori 
hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami, valamint a kiegészítő 
normatív állami hozzájárulás szolgál. 

A társult önkormányzatok a Társulás működéséhez, állami normatíván felül szükséges 
további költségek fedezetét a központhoz kapcsolt jelzőkészülékek arányában biztosítják, 
melyet havi bontásban a 4.) pontban megjelölt gesztor önkormányzat számlájára utalnak 
át. Az egyes önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét az éves költségvetés 
során állapítják meg. A költségek viseléséről évente megállapodást kell kötni.  

 
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
felszólítást követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell az elmaradt hozzájárulást beszedni, a jegybanki 
alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 
 

10.) A társuláshoz más önkormányzatnak csatlakozni valamennyi társult önkormányzat 
egyetértésével lehet. A társulási megállapodást bármely tag a saját vonatkozásában 
felmondhatja a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal, melyet tartalmazó 
minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban kell 
meghozni s a társult képviselő-testületekkel közölni. Felmondás, valamint a társulás 
megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás során a társult 
önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A társulás 
által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás 
arányában kerülnek megosztásra. Egyebekben a felek a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény rendelkezései szerint járnak el. 

 

11.) A társulás szakmai munkájáért a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
vezetője felelős. A szakmai ellenőrzést Mezőberény Város jegyzője végzi. A társulás 
működését társult önkormányzatok évente egyszer, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolóban értékelik. Pénzügyi ellenőrzést Békési Többcélú Kistérségi Társulás 
független belső ellenőre végzi. 

 

12.) Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá 
a Társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek. Vitás kérdésekben esetlegesen per útján történő 
rendezése esetén kikötik a Békési Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 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. 

Kelt: Mezőberény, 2012.……………………… 
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Siklósi István Izsó Gábor Petneházi Bálintné Dán Márton 

Balog Imréné Smiri László Fekete Ferenc Hornok Sándor 

Várfi András Petényi Szilárdné Völgyi Sándor  

 polgármesterek  
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Záradék: 
 
A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 572/2006.(XII.18.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/2007.(I.17.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/2007.(I.10.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 121/2006.(XII.06.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2007.(I.10.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 152/2006.(XII.7.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2007.(I.10.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2007.(I.10.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 378/2006.(XII.21.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Hunya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 1/2007.(I.10.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 37/2006.(IX.27.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
1. Módosító képviselő-testületi határozatok számai: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 467/2012.(VIII.27.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(……….) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
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Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Hunya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
 


