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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 

Tarhos Község Önkormányzatának Polgármestere írásban társulás kezdeményezésével fordult 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testületéhez. Tarhos Község Képviselı-testülete a 
38/2008.(III.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a szociális étkeztetés alapszolgáltatást 2008. 
május 1-tıl a Békés Kistérségi Társulásban Békés városával intézményfenntartó társulásban kívánja 
ellátni, és felhatalmazta a polgármestert a Társulási szerzıdés megkötésére. 

A Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala írásban tájékoztatta a 
fenntartókat, hogy a jövıben nem tudják az ún. sürgıs igényeket kielégíteni, vagyis a 
rendelkezésükre álló ügyintézési határidı lerövidíthetıségétıl elzárkóznak. A soron kívüli eljárásra 
nincs kapacitásuk, a jogszerő ügyintézési határidınél rövidebb idıre irányuló kérelmet nem tudják 
akceptálni. 

A tarhosi önkormányzat kérelme április 9-én érkezett, ezért tartjuk indokoltnak rendkívüli ülésen 
tárgyalni az elıterjesztést, hogy minél elıbb be tudjuk nyújtani kérelmünket a mőködési engedély 
ügyében. 

A kistérségi feladat ellátás következtében szükséges a Szociális Szolgáltató Központ alapító 
okiratának módosítása. 

A fenti változtatásoknak megfelelıen kérem az intézményi megállapodás elfogadását és a 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítását.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott 
szociális étkeztetés alapszolgáltatási feladatot 2008. május 1-jétıl a Békési 
Kistérségi társulásban Tarhos községgel intézményfenntartó társulásban látja el, és 
a melléklet szerinti társulási megállapodást elfogadja. A társulási megállapodást a 
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jegyzıkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. Felhatalmazza polgármesterét a 
társulási megállapodás aláírására. 

2. Békés Város Képviselı-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát a 
következık szerint módosítja: 

Az Alapító Okirat 2. e) pontja helyébe az alábbi e) pont lép: 

e) Mőködési területe: Békés város és a Békési Kistérségi Társulás területe az alábbiak 
szerint: 

 

Családsegítés Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján 

Gyermekjóléti szolgálat Békés város és Tarhos Község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján 

Étkeztetés Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján 

Házi segítségnyújtás Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Békés város közigazgatási területe 
intézményfenntartó társulási megállapodás 
alapján 

Támogató szolgáltatás Békés város közigazgatási területe 

Közösségi ellátások Békés város, Mezıberény város, Köröstarcsa, 
Murony, Kamut, Tarhos és Bélmegyer 
települések közigazgatási területe 
intézményfenntartó társulási megállapodás 
alapján 

Idısek nappali ellátása Békés város és Tarhos község közigazgatási 
területe intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján  

Fogyatékosok nappali ellátása Békés, Murony, Tarhos és Mezıberény 
települések közigazgatási területe,  

Hajléktalanok nappali ellátása Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, 
Csárdaszállás, Murony, Kamut, Bélmegyer, 
Tarhos, Hunya, Gyomaendrıd 

Hajléktalanok átmeneti szállása Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, 
Csárdaszállás, Murony, Kamut, Bélmegyer, 
Tarhos, Hunya, Gyomaendrıd kistérségi 
megállapodás alapján” 
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Határid ı:  intézkedésre azonnal 

  

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

Nagy György Miklósné igazgató 

 

Békés, 2008.április 14. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 



A 2008. április 17-i ülés jegyzıkönyvének 1. számú melléklete 
 
 

Megállapodás  
 

A szociális étkeztetési feladatot ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl 
 
 
 

Békés Város és Tarhos Község Önkormányzatai a többcélú Békési Kistérségi Társulás 
keretein belül a szociális alapellátás területén kötelezı önkormányzati feladat – szociális 
étkeztetés ellátására intézményfenntartó társulási szerzıdést köt. A megállapodás a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében és 43. § (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ban foglalt rendelkezések alapján, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57.§. (1) bekezdés c.) pontjában- 
meghatározott étkeztetés kötelezı feladata megvalósítására, közös fenntartására vonatkozik. 
 
1.) A társulás neve, székhelye: 
 

A többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli Békés és környéke szociális 
étkeztetés Társulása - mikro-térségi társulás (a továbbiakban: Társulás)  
Székhelye: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
                   Békés, Jantyik u. 1. sz. 
 

Mőködési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
2.) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselıje: 

2.1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 Székhelye: Békés, Petıfi u. 2. 

         Képviselıje: Izsó Gábor polgármester 
 

 2.2. Tarhos Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
Székhelye: Tarhos, Petıfi u. 29. 
Képviselıje: Hornok Sándor polgármester 

 

3.) A társulási megállapodásban rögzített feladatellátás 2008. május 1. napjával kezdıdik, és 
határozatlan idıre szól Békés városhoz társult  Tarhos község önkormányzatával. 
Társulásban résztvevı önkormányzatok mindegyike önállóan látta el az étkeztetés 
szociális alapellátási kötelezı szolgáltatását, arra mőködési engedéllyel rendelkezett. 

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

gyakorlásával Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületét, (székhelye: Békés, 
Petıfi u. 2.) bízzák meg társuló önkormányzatok. 

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

tv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés Békés és Tarhos települések lakossága részére is 
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a jogszabályokban meghatározottak szerint biztosításra kerüljön. A Szolgálat biztosítja, 
hogy az étkeztetési szolgáltatás, amit a társult települések számára nyújt, megfelel a 
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt 
követelményeknek és a szakmai szabályoknak.  

6.) Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: 
Békés, Jantyik u. 1.) Tarhosi Idısek Klubja szervezeti egysége, Tarhos, Petıfi u. 1/1 
szám (a továbbiakban: Szolgálat) útján biztosítja társuló önkormányzatok számára az 5.) 
pontban meghatározott feladok ellátását. 

 
7.) A feladat ellátása Tarhos településen helyben történik, a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ a helyi szükségletek szerinti munkaidıben a társult község 
polgármesterének egyetértése mellett mőködtetett Idısek Klubján keresztül szervezi a 
szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A munkáltatói jogkört a szociális 
étkeztetés tekintetében a Szolgálat igazgatója látja el.   

 
8.) A Szolgálat költségvetése Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete költségvetési 

rendeletébe épül be, a fenntartói jogokat Békés Város Önkormányzata gyakorolja. A 
Szolgálat költségvetését évente a társuló önkormányzatok közösen határozzák meg. 

 

9.) A társulás mőködésének, a Szolgálat közös fenntartásának fedezeteként szolgál a 
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami 
hozzájárulás, valamint a  kistérségi feladatellátásra biztosított kiegészítı normatív 
hozzájárulás. A társult önkormányzatok a Szolgálat mőködéséhez szükséges további 
költségek fedezetét- amennyiben a normatív támogatások nem fedezik a feladat ellátást - 
lakosságszámuk (mindenkor a normatíva alapján számolt lakosságszám) arányában 
biztosítják, melyet havi bontásban a 4.) pontban megjelölt önkormányzat számlájára 
utalnak át. Az egyes önkormányzatokat terhelı hozzájárulások összegét az éves 
költségvetés során állapítják meg. 

A társulásból eredıen, Tarhos település lakosságára vonatkozóan Békés Város 
Önkormányzatának Békés városra esıen többletterhe nem keletkezhet. A költségek 
viselésérıl évente pénzügyi megállapodást kell kötni, elsı alkalommal a mőködési 
engedély megérkezésétıl számított 30 napon belül.  

 
A feladatellátáshoz tartozó tárgyi feltételeket (ételszállító kocsi, eszközök, tálaló- és 
mosogató konyha stb.) Tarhos Község Önkormányzata, a hozzá tartozó tisztítószereket a 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 
A személyi feltételeket a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint a munkáltatói 
jogok gyakorlója, az Idısek Klubja dolgozóin keresztül biztosítja a munkaköri 
leírásukban meghatározott módon. A vezetı felelıs az étkeztetéssel kapcsolatos 
szervezési és irányítási feladatokért. A gondozó és a házi segítségnyújtó látja el az étel 
adagolásával kapcsolatos napi teendıket. 

 
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 
minısített többséggel meghozott képviselı-testületi határozatot 3 hónappal korábban kell 
meghozni és a társult képviselı-testületekkel közölni. Felmondás, valamint a társulás 
megszőnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás során a társult 
önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A társulás 
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által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás 
arányában kerülnek megosztásra. Egyebekben a felek a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV törvény rendelkezései szerint 
járnak el.  

 
11.) A társulás szakmai munkájáért a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója 

felelıs. A szakmai ellenırzést Békés Város jegyzıje végzi. A társulás mőködését társult 
önkormányzatok évente egyszer, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban 
értékelik. Pénzügyi ellenırzést Békési Többcélú Kistérségi Társulás független belsı 
ellenıre végzi. 

 

12.) Társult képviselı-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá 
a Szolgálat fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
kívánják rendezni, és a bíróságon keresetindítási lehetıséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek. Felek vitás kérdéseik rendezése esetére kikötik a Békés 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. valamint a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselı-
testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel 
megegyezıt helybenhagyólag, saját kezőleg aláírták. 
 

Kelt: Békés, 2008.április…… 

 

 
Izsó Gábor                                                                                                Hornok Sándor 
                                                             

 
                                                    Polgármesterek 
 
Záradék: 
 
A megállapodást a képviselı-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 
 
Békés  Város Önkormányzata Képviselı-testülete az étkeztetésre vonatkozó megállapodást 
………………………….. számú határozatával jóváhagyta. 

…………………………….. 
Izsó Gábor  polgármester 

 
 

Tarhos  Község Önkormányzata Képviselı-testülete az étkeztetésre vonatkozó megállapodást 
………………………..számú határozatával jóváhagyta. 

…………………………….. 
Hornok Sándor polgármester 


